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Jurnali `saqarTvelos navTobi da gazi~ saerTaSoriso samecniero-teqnikuri, sainforma-

cio-analitikuri referirebuli perioduli gamocema, romelic warmoadgens samecniero Sro-

mebis publikaciebs, aucilebelia gaformdes saerTaSoriso standartebis mixedviT. samecniero 

Sromebis warmodgena SeiZleba qarTul, inglisur an rusul enebze. 

warmodgenili samecniero naSromi unda akmayofilebdes Semdeg moTxovnebs: 

1. naSromis moculoba ganisazRvreba A4 formatis qaRaldis nabeWdi 5-7 gverdiT, naxaze-

bis, grafikebis, cxrilebis da literaturis CamonaTvaliT. literatura gaformebuli 

unda iyos ISO standartis moTxovnis mixedviT (ix. danarTi). 

2. kompiuterze naSromis momzadebisas aucilebelia Semdegi moTxovnebis Sesruleba: 

a) naSromi unda momzaddes Microsoft Word-Si cxrilebisa da formulebis redaqto-

rebis  gamoyenebiT;  

b) samuSao qaRaldis velis zomebi: zeda-40mm, qveda-30 mm, marcxena-20 mm, marjvena-20 mm; 

g) naxazebis da fotoebis kompiuteruli varianti aucileblad iyos jpg formatSi; 

d) qarTul enaze Sesrulebuli naSromi unda aiwyos LitNusx, inglisur an rusul 

enebze Sesrulebuli naSromi ki-Times New Roman SriftiT. 

e) naSromis reziume unda Sesruldes SriftiT 10; sakvanZo sityvebi_SriftiT 10; 

naSromis teqsti SriftiT 12; rusul enaze Sesrulebuli naSromi_SriftiT 12; 

3. naSromi warmodgenili unda iyos disketaze da erT egzemplarad dabeWdili A4 

formatis qaRaldze; 

4. naSroms Tan unda axldes 2 recenzia amave dargis specialistebisa da erTi 

wardgineba mineraluri resursebis saerTaSoriso akademiis, saqarTvelos mecnie-

rebaTa akademiis an sainJinro akademiis akademikosis an wevr-korespondentis mier.  

5. naSroms damatebiT calke qaRaldze unda axldes reziume qarTul, inglisur da 

rusul enebze;  

6. TiToeuli reziumes moculoba ar unda aRematebodes 10_15 striqons, naSromis 

dasaxelebis, avtoris (avtorebis) saxelisa da gvaris miTiTebiT; 

7. naSroms unda daerTos monacemebi avtoris (avtorebis) Sesaxeb: samecniero 

xarisxi, wodeba da Tanamdeboba; 

8. samecniero naSromi gaformebuli unda iyos wignierad, stilisturad da termino-

logiis dacviT, stilisturi da teqnikuri Secdomebis gareSe; 

9. avtori (avtorebi) pasuxs agebs (ageben) naSromis Sinaarssa da xarisxze; 

10. erT krebulSi erTi da imave avtoris mxolod sami statiis gamoqveynebaa daSve-

buli. gamonakliss warmoadgens axalgazrda maZieblisTvis mesame statiis gamoqve-

yneba xelmZRvanelTan erTad; 

11. dauSvebelia erTi statiis avtorTa raodenoba xuTs aRematebodes. 

12. zemoaRniSnuli moTxovnebis Seusruleblobis SemTxvevaSi statia ar miiReba. 
  

  
  
  

ccffcceehhddttkkbbff  rrjjhhggjjhhffwwbbtt,,vvff  llff  rrjjvvggffyybbtt,,vvff  iitt''kktt,,bbccllffuuddffhhffll  eepphheeyyddttkk..jjyy  ;;eehhyyffkkbbcc 
uuffvvjjCCwwttvvff 
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;;eehhyyffkkcc  ddee''qqddyybbss  vvjjvvffddffkk  ssffjj,,ffcc77  hhjjvvttkkvvffww  eeyyllff  bbpphheeyyjjcc  mmddtt..yybbcc  uufftthhssbbffyytt,,bbccffssddbbcc77  
[[ffkk[[bbcc  ww[[jjddhhtt,,bbcc  eerrttss  vvjjoo..jj,,bbccff  llff  vvttwwyybbtthhtt,,bbcc  ffqqjjhh''bbyytt,,bbccffssddbbcc88  

 

xxddttyybb  ''bbhhbbssffllbb  ccnnhhffnnttuubbffff  bbyyddttccnnbbwwbbtt,,bbcc  vvjjppbbllddff  ff[[ffkkbb  ccff,,fflljjtt,,bbcc  ffqq--

vvjjxxttyybbccff  llff  ffssddbbcctt,,bbccffssddbbcc66  hhffssff  ttaattmmnneehhffll  uuffvvjjddbb..ttyyjjss  ccffmmffhhssddttkkjjcc  yyffddssjj--

,,bbccff  llff  uuffppbbcc  uuffvvjjee..ttyytt,,ttkkbb  ggjjnnttyywwbbffkkbb77  xxddttyybb  mmddtt..yybbcc  bbyynntthhttcctt,,iibbff66  hhjjvv  

mmddtt..ffyyffiibb  vvjjggjjddtt,,eekkbb  yyffddssjj,,bb  llff  uuffppbb  fflluubbkkpptt  uuffllffvveeiiffddllttcc77 
 

OOUURR  SSTTRRAATTEEGGIICC  FFOOCCUUSS  IISS  TTOO  AATTTTRRAACCTT  IINNVVEESSTTMMEENNTTSS  FFOORR  DDIISSCCOOVVEERRYY  AANNDD  

EEXXPPLLOORRAATTIIOONN  OOFF  NNEEWW  OOIILL--FFIIEELLDDSS  WWIITTHH  TTHHEE  OOBBJJEECCTTIIVVEE  TTOO  EEXXPPLLOOIITT  TTHHEE  

UUNNEEXXPPLLOORREEDD  OOIILL  AANNDD  GGAASS  PPOOTTEENNTTIIAALL  OOFF  GGEEOORRGGIIAA  EEFFFFIICCIIEENNTTLLYY..  OOUURR  CCOOUUNN--

TTRRYY  IISS  IINNTTEERREESSTTEEDD  IINN  PPRROOCCEESSSSIINNGG  TTHHEE  EEXXTTRRAACCTTEEDD  OOIILL  LLOOCCAALLLLYY..    
 

 Наша основная стратегия-привлечение инвесторов для выявления, 

освоения новых месторождений нефти и газа, эффективного использова-

ния потенциалов и ресурсов нашей страны и переработки добытых нефти 

и газа на месте. 
 

yyffddssjj,,bbccff  llff  uuffppbbcc  vvhhttooddttkkjj,,bbcc  uuffyyddbbssffhhtt,,bbccffssddbbcc  ccffmmffhhssddttkkjjcc77  ssffddbbccbb  
uuttjjkkjjuubbeehhbb  ffuutt,,eekktt,,bbllffyy  uuffvvjjvvllbbyyffhhtt77  yyttllkktteekkbbcc  vvyybbiiddyyttkkjjddffyybb  hhffjjllttyyjj,,ff  ffmmddcc88  
  gghhjjuuyyjjppeekkbb  hhttcceehhcctt,,bbcc  ffccffssddbbcctt,,kkffll  ccffzzbbhhjjff  aaffhhssjj  vvffcciinnff,,bbcc  
uuttjjkkjjuubbeehh--uuttjjaabbppbbrreehhbb  llff  ,,eehhqqddbbssbb  ccffvveeiiffjjtt,,bbcc  xxffnnffhhtt,,ff77  hhffww  vvjjbbss[[jjddcc  
llbbll  rrffggbbnnffkkllff,,ffyylltt,,tt,,cc88  

llqqttccllqqttjj,,bbss  llffccffddkkeehhbb  nnttmmyyjjkkjjuubbtt,,bbss  xxffnnffhhtt,,eekkbb  rrddkkttddff--''bbtt,,bbcc  ccff--
aaee''ddttkkpptt  uuttjjkkjjuubbeehhbb  hhttcceehhcctt,,bb  ccffmmffhhssddttkkjjiibb  iittfflluuttyycc  @@$$____  vvkkyy88  nn  yyffddssjj,,cc  
~~[[vvttkkttsspptt  !!@@))__  vvkkyy88  nn77  ffrrddffnnjjhhbbffiibb  !!!!%%__  vvkkyy88  nn--cc`̀88  ccffmmffhhssddttkkjjcc  yyffddssjj,,bbccff  
llff  uuffppbbcc  rrjjhhggjjhhffwwbbffiibb  ffhhcctt,,eekkbb  uuttjjkkjjuubbeehhbb  vvjjyyffwwttvvtt,,bb  wwffkkccff[[ffll  vvbbeessbb--
sstt,,cc  yyffddssjj,,bbccff  llff  uuffppbbcc  ccff,,fflljjtt,,bbcc  ffqqvvjjxxttyybbcc  llbbll  ggtthhccggttmmnnbbddffpptt88  ffvv  vvbbppyybbcc  
vvbbccffqqoottddffll  ccffmmffhhssddttkkjjcc  yyffddssjj,,bbccff  llff  uuffppbbcc  rrjjhhggjjhhffwwbbbbcc  ff[[ffkkbb  [[ttkkvv''qqddff--
yyttkkjj,,ff  ''ffkk--qqjjyyttcc  ffhh  bbiieehhtt,,cc88  

ccffmmffhhssddttkkjjiibb  llqqttbbccssddbbcc  wwyyjj,,bbkkbbff  yyffddssjj,,bbcc  !!((  ~~vvbbhhppffffyybb77  nnffhhbb,,ffyyff77  ggffnnff--
hhff  iibbhhffmmbb77  yyjjhhbbjj77  ccffww[[ttyybbccbb77  ssttkkttssbb77  ccffvvuujjhhbbcc  ccffvv[[hhttssbb  ssffqqbb77  cceeaaccff77  ffqqvvjjccffddkk--
ttss  zzffkkffllbbllbb77  iihhjjvvbbccee,,ffyybb77  yyffppffhhkktt,,bb77  vvooffhhtt[[ttddbb77  ,,ffbbllff77  llffccffddkkttss  hheeccssffddbb`̀77  uuffpp--
yyffddssjj,,bbcc  !!  ~~ccffvvuujjhh--ggffnnffhh''tteekkbb  --  yybbyyjjoovvbbyyllff`̀  llff  uuffppbbcc  !!  ~~hheeccssffddbbcc`̀  ccff,,fflljj88  

ffqqyybbiiyyeekkbb  ccff,,fflljjtt,,bbllffyy  cceekk  vvjjggjjddtt,,eekkbbff  llffff[[kkjjtt,,bbss  @@**  vvbbkkbbjjyybb  
nnjjyyff  yyffddssjj,,bb  llff  __77%%  vvbbkkbbffhhllbb  rree,,eehhbb  vvttnnhhbb  uuffppbb88  ssbbssmmvvbbcc  ..ddttkkff  ccff,,fflljj  
llqqttcc  llffvveeiiffddtt,,bbcc  ,,jjkkjj  ccnnffllbbffppttff88  

..ddttkkff  ccffkkbbwwttyyppbbjj  ,,kkjjrrpptt  ccffmmffhhssddttkkjjcc  yyffddssjj,,bbccff  llff  uuffppbbcc  rrjjhhggjj--
hhffwwbbbbcc  vvbbtthh  vvjjvvppfflltt,,eekkbbff  bbyyaajjhhvvffwwbbeekkbb  yyffhhrrddttddtt,,bb77  hhjjvvkktt,,iibbww  uuffyy[[bbkkeekkbbff  
yyffddssjj,,bbccff  llff  uuffppbbcc  hhttcceehhcctt,,ssffyy  llffrrffddiibbhhtt,,eekkbb  ccffrrbbss[[tt,,bb88  

ffqqyybbiiyyeekkbb  vvffccffkkbbcc  uuffwwyyjj,,ff  eesseejjll  llffffbbyynntthhttcctt,,cc  fflluubbkkjj,,hhbbdd  llff  
eeww[[jjttkk  bbyyddttccnnjjhhtt,,cc88  vvffss  vvbbtthh  ffvv  llffhhuuiibb  xxfflltt,,eekkbb  rrffggbbnnffkkllff,,ffyylltt,,tt,,bb  rrbb  
uuffyyffggbbhhjj,,tt,,cc  hhttccggee,,kkbbrrffiibb  yyff[[iibbhhoo..ffkk,,fflltt,,bbcc  ccffvvhhttooddttkkjj  vvffhhffuutt,,bbcc  uuffvvjjdd--
kkttyyffcc  llff  vvjjggjjddtt,,bbcc  vvjjwweekkjj,,bbcc  vvyybbiiddyyttkkjjddffyy  uuffllbblltt,,ffcc88  

ffvv;;ffvvffll77  rrjjvvggffyybbff  33rrffyyffhhuujj--]]jjhh]]bbff44  ff[[jjhhwwbbttkktt,,cc  uuffpppptt  ,,eehhqqddffcc  rree--
vvbbccbbcc  ccff,,fflljjpptt77  ccffllffww  eerrddtt  uuffbb,,eehhqqff  ((____  vv--vvlltt88  eeff[[kkjjttcc  [[ffyytt,,iibb  iittccff''kktt,,ttkkbbff  ffvv  ccff,,fflljjpptt  
vvbbddbbqqjjss  uuffppbbcc  ccffuuhh''yyjj,,bb  hhffjjllttyyjj,,ff77  hhffww  xxddttyy  mmddtt..ffyyffcc  ''ffkkpptt  ttccffzzbbhhjjtt,,ff  ffvv;;ffvvffll88  
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uak 553.04: 338.012-(470+571): 339.9                 g. lobJaniZe, d. labaZe, b. balavaZe 

M    

mineraluri resursebi saxelmwifos socialur-

ekonomikur ganviTarebaSi msoflio globaluri 

procesebis gaTvaliswinebiT 
  

wwaarrddggeenniilliiaa  eenneerrggeettiikkiissaa  ddaa  ssaaiinnJJiinnrroo  aakkaaddeemmiiiiss  ssaappaattiioo  aakkaaddeemmiikkoossiiss,,  ffiizz..--mmaaTT..  
mmeeccnn..  aakkaadd..  ddooqqttoorriiss,,  pprrooffeessoorr  ii..  ggoogguuaaZZiiss  mmiieerr  

  

referati: ganxilulia mineraluri resursebis racionaluri da efeqturi aTvisebis aqtualuri sakiT-

xebi, msoflio bazris Tanamedrove mdgomareoba da ganviTarebis strategiebi. amasTan, gaana-

lizebulia mineraluri resursebis gonivruli gamoyeneba sxvadasxva qveynis ekonomikis ganvi-

Tarebasa da sazogadoebis socialur transformaciaSi, romelic sakmaod niSandoblivia da 

mniSvnelovnad gansazRvravs rogorc calkeuli qveynebis, aseve regionis mdgradi, ekonomi-

kuri, socialuri, usafrTxoebis, konkurentunarianobis da sxva mimarTulebebis ganviTarebis 

strategiebs. 

sakvanZo sityvebi: mineraluri resursebi; globalizacia; mdgradi ganviTareba; erovnuli simdi-

dre; samrewvelo-ekonomikuri politika da strategia. 

 

1. Sesavali 
 

mineraluri resursebis da mineralu-

ri nedleulis msoflio ekonomika xasiaTde-

ba iseTi procesebiT, rogoricaa mineralur-

sanedleulo bazis axali bazrebis warmo-

Soba, ganviTareba da am TvalsazrisiT glo-

balizaciis procesebis intensifikacia. msof-

lios ekonomikurad mowinave qveynebis gamoc-

dilebidan gamomdinare, ekonomikis Zireuli 

struqturuli gardaqmna warmatebulad gan-

xorcielda im qveynebSi, romlebmac moaxer-

xes yvelaze mowinave samecniero-teqnologiuri miRwevebis gamoye-

neba da SesZles aqtiuri mizandasaxuli saxelmwifoebrivi poli-

tikis gatareba am miRwevebis warmoebaSi realizaciis gziT. ami-

tom, seriozuli yuradReba unda daeTmos sakvlevi mimarTulebiT aRniSnul saqmianobaTa 

qmediT ganxorcielebas, sadac mniSvnelovania regionaluri da dargobrivi samTo da ge-

ologiuri kvlevebis Catareba, rac mineralur-sanedleulo bazis ganmtkicebis, geolo-

giur-saZiebo samuSaoebis Sesrulebis da mompovebeli dargebis warmatebuli funqcioni-

rebis strategiis da Cveni qveynis mravalmxrivi ganviTarebis safuZvelia. saerTod, sa-

mecniero teqnikur-teqnologiuri progresi mineraluri resursebis warmoebis procesSi 

CarTvis, nedleulisa da masalebis kompleqsurad gadamuSavebis, narCenebis gamoyenebis 

did SesaZleblobebs ganapirobebs, rac, Tavis mxriv, gazrdis mineralur-sanedleulo 

 
gela lobJaniZe, 
stu-is asocirebuli 

profesori, ekonomikis 
mecnierebaTa  
akad. doqtori 

 

 
daviT labaZe, 

stu-is doqtoranti 
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produqciis warmoebis mogebas da rentabelobas, Sesabamisi saxelmwifo mxardaWeris 

sistemis Seqmnisa da samarTlebrivi bazis uzrunvelyofis pirobebSi.  

 

2. ZiriTadi nawili 

 

globalizacia _ Tanamedrove periodis erT-erTi umTav-

resi gavlenis Zala mniSvnelovnad gansazRvravs msoflio ekono-

mikis ganviTarebis Taviseburebebs da, rogorc procesi, praqtiku-

lad exeba sazogadoebrivi cxovrebis yvela sferos, maT Soris 

ekonomikas, politikas, ideologias, socialur sferos, kultu-

ras, ekologias, usafrTxoebas da a.S. globalizaciis pirobebSi 

nebismieri qveynis ekonomika organulad dakavSirebulia msoflio 

ekonomikasTan, amitom ekonomikuri ganviTareba erovnul CarCoeb-

Si saerTaSoriso ekonomikur kavSirebTan erTad erTiani jaWvis 

mTlian rgols Seadgens. cxadia, yovelive es saqarTvelosTanaa 

dakavSirebuli. 

bolo aTwleulebSi aSkarad warmoCinda planetis bunebriv-sanedleulo resurse-

bis zrdis deficitis dinamika da, Sesabamisad, maTi wyaroebis msoflio bazarze kon-

trolis brZolis gamkacreba. msoflio sameurneo kavSirebis transformacia, romelic 

globalizaciiT aris ganpirobebuli, cvlis msoflio sistemebis struqturas da mmar-

TvelobiT parametrebs.  

 msoflio meurneoba flobs mravalferovan bunebriv resursebs mineraluri resu-

rsebis saxiT, romliTac SesaZlebelia msoflio mosaxleobis gazrdili moTxovnilebe-

bis dakmayofileba, riTac garkveul antropogenur gavlenas axdens garemoze. 

samrewvelo-ekonomikuri saqmianoba, romelic warmoebis moculobazea mimarTuli, 

Zlier gavlenas axdens bunebaze da araxelsayrel ekologiur Sedegebs iwvevs, rac, er-

Ti mxriv, resursebis amowurvaSi da, meore mxriv, garemos gauaresebaSi vlindeba. 

mdgradi ganviTarebis koncefciis pirobebSi ekonomikur da socialur pasuxismge-

blobasTan erTad sazogadoeba da biznesi ekologiur pasuxismgeblobas iRebs momavali 

Taobebis winaSe, romelic ramdenime ZiriTad princips eyrdnoba: urTierTSemcvleli Ta-

obebis uflebebi; ndobaze damyarebuli urTierTobebi; kanoniereba da koleqtiuri val-

debulebebi; uflebebisa da valdebulebebis urTierTkavSiri; uflebebTan mimarTebaSi va-

ldebulebebis prioriteti; windaxeduloba. mdgradi ganviTarebis sazogadoeba dRevande-

li moTxovnebis dakmayofilebiT eWvqveS ar ayenebs momaval TaobaTa moTxovnebis dakma-

yofilebis SesaZleblobas [14].  

     calkeuli qveynebis ekonomikis da mTlianobaSiMmsoflio meurneobis ganviTareba 

mniSvnelovnad gamomdinareobs im garemoebidan, Tu ramdenad akmayofilebs maT moTxovn-

ebs mineraluri resursebi. praqtikulad mrewvelobis yvela dargs aqvs damokidebulo-

bis maRali xarisxi mineralur-sanedleulo produqciis miwodebaze.Mmineralur-sanedle-

ulo resursebi mniSvnelovan rols asrulebs sagareo vaWrobis sasaqonlo struqtura-

Si.  

 
Bbeqa balavaZe, 

stu-is magistranti 

 



saerTaSoriso samecniero-teqnikuri sainformacio Jurnali ̀ ssaaqqaarrTTvveellooss  nnaavvTToobbii  ddaa  ggaazzii~ 

SCIENTIFIC-TECHNICAL INFORMATION- INTERNATIONAL JOURNAL  ,,,,GGEEOORRGGIIAANN  OOIILL    AANNDD      GGAASS""  

МЕЖДУНАРОДНЫЙ НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ, ИНФОРМАЦИОННЫЙ ЖУРНАЛ ,,ННЕЕФФТТЬЬ  ИИ  ГГААЗЗ  ГГРРУУЗЗИИИИ" 
 

MMmmeeccnniieerreebbaa                    --                  eekkoonnoommiikkaa  ddaa  mmaarrkkeettiinnggii                  --              SSCCIIEENNCCEE 

16 

# 30, 2015 

strategiuli mizani sakuTari mineralur-sanedleulo resursebiT qveynis uzrun-

velyofis donis amaRlebaa, maTi mopovebisa da racionaluri gamoyenebis procesSi gare-

mos mdgomareobaze uaryofiTi moqmedebis minimizacia. ekonomikuri zrdis problemebi 

yovelTvis asrulebda gansakuTrebul rols saxelmwifos ganviTarebis strategiaSi. 

specialistebi mividnen daskvnamde, rom Seukavebelma ekonomikurma zrdam arsebul baza-

ze SesaZloa kacobrioba miiyvans katastrofamde.  

gaeros monacemebiT, bunebrivi resursebi gamoiyeneba ufro swrafad, vidre warmo-

ebs maTi ganaxleba. msoflio ekonomikis mimarTulebis mdgradi ganviTarebisaken Secvla 

moiTxovs fundamentur reformebs erovnul da saerTaSoriso doneebze. 

mineraluri resursebi dedamiwis qerqSi mdebareobs da planetis mTeli masis 

0,4% Seadgens. Tanamedrove pirobebSi am resursis mopoveba xdeba dedamiwis masis 

0,29%-ze. gavrcelebuli azri aucilebeli mineraluri resursebis ararsebobis an gamo-

levis Sesaxeb arasworia, radgan adamianebma momavalSi SeiZleba gamoiyenon is resurse-

bic, romlebic dRes jerjerobiT araefeqtianad iTvleba.  

Tanamedrove msoflio meurneoba didi raodenobiT saWiroebs sxvadasxva saxis 

mineralur nedleuls, romlis moxmareba dRes, gasuli saukunis 80-ian wlebTan Sedare-

biT, gazrdilia 2-jer da metad. cxadia, TandaTanobiT moimatebs momavalSic. cnobilia 

mineralur nedleulTa maragebi, romlebic savsebiT uzrunvelyofs adamianTa moTxov-

nilebas saukuneebis ganmavlobaSi. ase, magaliTad, rkinis madnis marags SeuZlia uzru-

nvelyos Savi metalurgiis moTxovnileba 500 da met weliwads. mineralur resursTa 

axal-axali sabadoebis aRmoCena xdeba yovelwliurad rogorc xmeleTze, ise zRvebsa da 

okeaneebis fskerze. gansakuTrebiT didia moTxovnileba saTbob-energetikul resursebze. 

me-20 saukuneSi msoflios mosaxleoba 3,5-jer, xolo resursebis xarjva 32-jer 

gaizarda. mosaxleobis ricxovnoba, energetikuli resursebis xarjva da bunebaze uar-

yofiTi zemoqmedeba erTmaneTTan pirdapir kavSirSia. saTbobi resursebis xarjvis arse-

buli tempebis SenarCunebis pirobebSi navTobis maragi SeiZleba amoiwuros 40_50 

wlis, bunebrivi airis 50_60 wlis, qvanaxSiris 250_300 wlis Semdeg. dasabuTebulia, 

rom msoflioSi navTobis gamokvleuli maragi Seadgens 127 mlrd tonas (pirobiTi 

sawvavi), xolo saalbaTo _ daaxloebiT 360 mlrd tonas (pirobiTi sawvavi). bunebrivi 

gazi Seadgens daaxloebiT 540 trilion m3, gazis mopovebis moculoba msoflio ekono-

mikaSi ki 1,7 trilion m3 weliwadSi. naxSiris saerTo maragi Sefasebulia 14 800 mlrd 

t-ad, sadac 3/4 qvanaxSirze modis. 

msoflio qveynebs Soris mineraluri resursebi sakmaod araTanabradaa ganawile-

buli. ase, magaliTad, daaxloebiT 25 qveyana sakuTar aqtivSi flobs msoflio marage-

bis romelime erTi saxeobis mineraluri nedleulis 5%-ze mets. msoflio ekonomikis 

didi saxelmwifoebi, iseTebi, rogoricaa aSS, ruseTi, kanada, CineTi, samxreT afrikis 

respublika da avstralia floben mineralur-sanedleulo resursebis sakmaod bevr 
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odenobas da nairsaxeobas, Tumca realurad msoflio ekonomikaSi dRes arc erT qveya-

nas ar SeuZlia srulyofilad arseboba mineralur-sanedleulo resursebis importis 

gareSe. 

ganviTarebuli qveynebi, romlebic floben mineraluri resursebis daaxloebiT 

40%-s, moixmaren maT 70%-s. aSS-is wilad modis navTobis msoflio moxmarebis daax-

loebiT 25%, maSin, roca, misi wili msoflio navTobmopovebaSi mxolod 12%-ia. amave 

dros, ganviTarebadi qveynebi (CineTisa da vietnamis CaTvliT), sadac msoflio mosaxle-

obis daaxloebiT 60% cxovrobs da moipoveba mineraluri resursebis 35%-mde, moixma-

ren am resursebis daaxloebiT 16%-s. 

msoflioSi mineraluri resursebis geologiuri maragebi Seadgens daaxloebiT 14 

trilion tonas, maTgan naxSiris _ mTeli maragis 65%-s, 27% modis navTobsa da 

gazze, 8% atomur sawvavze da a.S. msoflio meurneobaSi energoresursebis moxmarebis 

struqtura xasiaTdeba Semdegnairad: navTobis resursze modis 35%-ze meti, naxSiris  

resursze 30%, gazze daaxloebiT 25%, atomur sawvavze daaxloebiT 5%, hidroenerge-

tikul resursebze 5%-ze meti [12].  

amrigad, dedamiwaze mineralur resursTa sakmarisi raodenobaa ara marto dRes, 

aramed Tvalmisawvdomi istoriuli momavlisaTvisac. problema mxolod maTi raciona-

luri gamoyenebaa, romelic ise unda warimarTos, rom landSaftebSi ar dairRves ram-

denime wlis manZilze Camoyalibebuli Tanafardoba da SenarCundes bunebisa da garemos 

mdgradoba, rac cxadia kompleqsur xasiaTs unda atarebdes. es erT-erTi umniSvnelova-

nesi saerTo-saxelmwifoebrivi amocanaa, romelTa efeqtur gadawyvetazea damokidebuli 

axlandeli da momavali Taobis keTildReoba. mxedvelobaSia misaRebi is garemoeba, rom 

adamiani Tanamedrove periodSi bunebidan moipovebs wiaRiseuli resursebis gazrdil 

odenobas, iwvevs bunebrivi wonasworobis darRvevas da ekosistemis Secvlas. Tanamedro-

ve msoflioSi, rodesac xdeba saxelmwifoebis integracia, ekologiurma problemebma Se-

iZina saerTaSoriso xasiaTi, rac kidev ufro efeqturs xdis bunebis dacviTi RonisZi-

ebebis gatarebas da ekologiuri katastrofebis mavneobis minimumamde dayvanas, ris-

Tvisac mniSvnelovania maTi gamoyenebis efeqturi sistemis Camoyalibeba [2]. 

yoveli saxelmwifos socialur-ekonomikuri mdgomareoba, potenciali, ganviTare-

bis tendenciebi da grZelvadiani prognozi damokidebulia iseT umniSvnelovanes makro-

ekonomikur indikatorze, rogoric erovnuli simdidrea. misi raodenobrivi da xarisxo-

brivi maxasiaTeblebi gansazRvravs ekonomikis mdgradi ganviTarebisa da usafrTxoebis 

dones, mniSvnelovan rols asrulebs mosaxleobis materialuri faseulobebisa da su-

lieri kulturis CamoyalibebaSi. 

 mineraluri resursebi da maTi daZiebuli maragis arseboba erovnuli simdidris 

erT-erTi mniSvnelovani Semadgenelia da qveynis industrializaciis, samrewvelo pro-

duqciis gamoSvebis, ekonomikuri damoukideblobisa da Tavdacvisunarianobis zrdis 
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umniSvnelovanesi piroba bunebriv kapitalSi (miwis, sasargeblo wiaRiseulis, tyeebis, 

savargulebis, hidromineraluri resursebis potenciuri gamoyenebis Rirebuleba) Semdeg 

sam jgufTan erTad. esenia: fizikuri kapitali (materialur-nivTobrivi dovlaTis 

mTliani Rirebuleba), adamianiseuli kapitali (unar-Cvevebi, inteleqti, profesiuli 

codna daxelovnebis mixedviT, romelic iqmneba investiciebiT adamianSi da gansazRvravs 

mis qmediTobis potencials) da finansuri kapitali (monetaruli oqro, valuta da de-

pozitebi, fasiani qaRaldebi, sesxebi, dazRvevis teqnikuri maragi, movale kreditorebis 

sxva angariSebi, pirdapiri ucxouri investiciebi da a.S.)[3].    

mTlianobaSi saqarTvelos erovnuli simdidre 2010 wlis mdgomareobiT, eqsper-

tuli SefasebiT, oficialuri sabanko-safinanso da statistikuri samsaxuris masalebze 

dayrdnobiT, iRebs 1-el cxrilSi moyvanil saxes. 

dRes sasargeblo wiaRiseulis mopovebis masStabebs faqtobrivad sami faqtori 

gansazRvravs: mopovebis konkurentunariani TviTRirebuleba, investiciebis odenoba da 

bazris tevadoba. Tu davuSvebT, rom am SemTxvevaSi problemas ar warmoadgens bazris 

segmentis dakaveba da wiaRiseulis mopovebaze Sesabamisi xarjebis gaweva, maSin saqarT-

velos mxolod saTbob-energetikuli resursebis maragebis potenciuri Rirebuleba mim-

dinare sabazro fasebiT, TiTqmis 200 mlrd aSS dolars gautoldeba, Tumca, geologi-

ur-saZiebo samuSaoebis Semdgomi gaZlierebis gamo, SeiZleba es maCvenebeli jeradad ga-

izardos. magaliTad, dRes saqarTveloSi moZiebulia sabalanso maragis  daaxloebiT 

170 mln tona navTobis, 5,2 mlrd m3 bunebrivi airis, 484 mln tona naxSirisa da 100 

mln tonamde torfis maragebi, Termuli wylebis didi raodenoba. mTlianobaSi saqar-

Tvelos aseve didi raodenobiT aqvs manganumis (potenciuri maragi daaxloebiT 60 mln 

tona), agreTve feradi, xalasi da iSviaTi liTonebis mniSvnelovani maragebi. saqarTve-

lo mdidaria qimiuri, agroqimiuri, inertuli da samSeneblo resursebiT, mtknari Tu 

mineraluri wylebiT (marto miwisqveSa mtknari wylis sadReRamiso debiti Seadgens 6,5 

mln m3, sufris – 45 aTas m3, xolo samkurnalo wylebis – 30 aTasamde m3-s. qveynis hi-

droenergoresursebis potenciuri sidide 15,5 mln kvt-s, xolo teqnikuri sidide – 

7,8 mln kvt-s aRemateba [3,4]. 

Tu mineraluri resursis mopovebas gamovsaxavT tonobiT, maSin erT sul mosax-

leze modis 4 t mineraluri nedleuli. mis umetes nawils Seadgens masiuri saSeni ma-

salebi – qviSa, Tixa, RorRi, kirqva. Mmopovebuli nedleulis mniSvnelovani nawili as-

eve modis amoRebul sawvavze – naxSirze, navTobsa da gazze. magram mineraluri nedle-

ulis igive struqtura gamoiyeneba sxvanairad, Tu mas SevafasebT ara masis, aramed fa-

seulobis mixedviT. 

saSeni masalebi iafia, sawvavi _ gacilebiT Zviri, feradi liTonebi _ ukidure-

sad Zviri, amitom sawvavisa da feradi liTonebis nawili, mopovebuli mineraluri ned-

leulis saerTo RirebulebaSi, gacilebiT metia, vidre saSeni masalebisa, xolo am 
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,,elituri“ produqciis saerTo mniSvneloba ganisazRvreba imiT, rom feradi da iSviaTi 

liTonebis gareSe  dRes  teqnikuri progresi warmoudgenelia. 

 

cxrili 1 

saqarTvelos erovnuli simdidre 2010 wels 

(finansuri kapitalis gareSe), [3] 
 

                      

ganzomileba                                

maCveneblebi 

 

mlrd aSS dolari 

 

% 

erovnuli simdidre: 

maT Soris 
900 100 

erovnuli qoneba 200 22,2 

mosaxleobis saSinao qoneba 40 4,4 

bunebrivi simdidre 

arawarmoebuli materialuri 

aqtivebi, aqedan: 

 

340 

 

37,8 

sasargeblo wiaRiseuli  250 27,8 

miwa sasoflo-sameurneo 

daniSnulebisaTvis (savargulebi: 
saxnav-saTesi, saZovari) 

60 6,7 

tye, hidromineraluri 

(mtknari, mineraluri da 

Termuli) resursebi 

30 3,3 

adamianiseuli kapitali 320 35,6 

 

 

   maRal dones inarCunebs ganviTarebadi qveynebis wili resurstevad dargebSi, 

romlebic meurneobas uzrunvelyofen navTobproduqtebiT, ZiriTadi liTonebiT,  arali-

Tonuri mineraluri produqtebiT.   

liTonebi samrewvelo warmoebaSi gamoiyeneba da manqanaTmSeneblobis  ganviTarebis 

ZiriTad sanedleulo bazas Seadgens. isini Zalian mniSvnelovania, rogorc sakonstruq-

cio da eleqtroteqnikuri masalebi. Savi liTonebi gamoiyeneba sarkinigzo gzebis mSene-

blobaSi, sazRvao flotSi, mZime SeiaraRebaSi. rkinis madnis yvelaze didi sabadoebi 

aris CineTSi, braziliaSi, avstraliaSi. msoflio meurneobaSi sul ufro metad mniSvne-

lovania msubuqi liTonebi (alumini, magniumi, beriliumi) da feradi liTonebi (spilen-

Zi, TuTia, tyvia, stibiumi, nikeli). maTi moxmareba mudmivad izrdeba. msubuqi liTonebi 
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farTod gamoiyeneba msubuqi da gamZle Senadnobebis misaRebad, romlebic aviamrewvelo-

baSi, kosmonavtikaSi, gemTmSeneblobasa da atomur energetikaSia saWiro. 

aluminis msoflio warmoebaSi liderobs ruseTi, CineTi, aSS. alumini farTod 

gamoiyeneba iseT dargebSi, rogoricaa transporti, mSenebloba, taris da safuTavis wa-

rmoeba, mravali sayofacxovrebo sagnebis warmoeba, eleqtromrewveloba, manqanaTmSeneb-

loba. aluminis misaRebad saWiro boqsitebis mopovebaSi pirvel adgilzea avstralia, 

gvinea, brazilia. XXI saukunis Sua periodisTvis boqsitebis sabadoebi amoiwureba, ami-

tom xdeba aluminis warmoebisaTvis saWiro sxva nedleulis moZieba. magaliTad, saf-

rangeTsa da aSS-Si naxSiris warmoebis narCenebis gamoyenebas cdiloben. ssrk, romelsac 

ar hqonda boqsitebis didi sabadoebi, iyenebda nefelinebs da fiqalis qanebs, ramac Se-

saZlebloba misca mowinave poziciebi daekavebina aluminis msoflio warmoebaSi. alumi-

nis madnebis am saxeobebis saerTo nakli is aris, rom maTi gadamuSaveba energotevadia 

da boqsitebis gadamuSavebaze Zviria.  

msoflio meurneobaSi swrafi tempebiT izrdeba nikelis moxmareba, romlis Ziri-

Tadi mwarmoeblebia ruseTi, avstralia, kanada. nikels iyeneben akumulatorebis, qimi-

uri aparaturis, antikoroziuli safarebis (monikelebis) warmoebaSi. eleqtroteqnikur 

mrewvelobaSi farTod gamoiyeneba spilenZi. mas maRali eleqtrogamtaroba axasiaTebs, 

ris gamoc idealuri masalaa eleqtrosadenebis da eleqtroxelsawyoebis  warmoebisa-

Tvis. spilenZis umsxvilesi sabadoebia CileSi, aSS-sa da indoneziaSi. 

avtomobilebis warmoebis epoqis dasawyisSi didi moTxovniT tyvia sargeblobda. 

magram 1990-ian wlebSi msoflios mraval qveyanaSi aikrZala an SeizRuda am liTonebis 

gamoyeneba benzinis danamatebis saxiT. Tanamedrove ekonomikaSi gaizarda moTxovna TuTi-

aze, radgan es feradi liToni adamiansa da bunebaze ar axdens mavne zegavlenas. gamo-

iyeneba tutovan akumulatorebSi da mravali Senadnobis (magaliTad, TiTbris) misaRe-

bad. TuTiis warmoebis yvelaze didi moculoba damaxasiaTebelia avstraliisaTvis, Cine-

Tisa da aSS-sTvis. 

soflis meurneobaSi iyeneben agroqimiur nedleuls. agroqimiuri madnebi minera-

luri nedleulis gansakuTrebuli saxeobaa, saidanac awarmoeben sasuqebs da cxovelebis 

da frinvelebis sakvebis danamatebs. niadagSi fosforis, kaliumis da azotis arseboba 

maRal da mdgrad mosavlianobas uzrunvelyofs. ekologiurad sufTa sasoflo-sameu-

rneo teqnologiebis gavrceleba msoflio meurneobaSi iwvevs agroqimiuri nedleulis 

stabilur, zog SemTxvevaSi ki Semcirebul moTxovnas.      

mineraluri resursebis sxvadasxva saxeoba arsebiTad gansxvavdeba Tavisi maxasia-

TeblebiT. nebismieri madnis mniSvnelovan bunebriv maxasiaTeblebs miekuTvneba masSi li-

Tonis procentuli Semcveloba, romelic gansazRvravs madnis faseulobas. meore mniS-

vnelovani faqtoria misi gamdidrebadoba. nebismieri madani sufTa liTonad gardaqmnamde 

eqvemdebareba teqnologiur procesebs, romelTagan pirvelia gamdidreba anu masSi li-
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Tonis Semcvelobis mkveTri amaRleba. madnis gamdidreba Zvirad Rirebuli procesia, ro-

melzec modis  liTonebis miRebis saerTo danaxarjebis mniSvnelovani nawili. sxvadas-

xva saxis qimiuri Sedgenilobis madani moiTxovs gamdidrebis sruliad sxvadasxva teq-

nologias. madnebis teqnologiur gardaqmnebs garemoSi xSirad Tan axlavs mniSvnelova-

ni mavne gamonatyorcnebi da myari narCenebis warmoqmna. metalurgiuli warmoebis narCe-

nebSi bevri sasargeblo da Zvirfasi komponentia, romelTa amokrefa ama Tu im mizeziT 

gaZnelebulia. amitom, gansakuTrebuli mniSvneloba eniWeba daxSuli ciklis mcirenarCe-

nebiani teqnologiebis Seqmnas da narCenebisa da kudsacavebis qanebis gamdidrebas. 

feradi liTonebis mravali madani deficituria, romelTa sabadoebi ganlagebulia 

Znelmisawvdom da auTvisebel raionebSi. es madnebi kompleqsuri da mravalkomponentia-

nia Tavisi SedgenilobiT. amasTan, maTSi liTonis Semcveloba procentulad Zalze mci-

rea. miuxedavad amisa, feradi liTonebis madnebis faseuloba bazarze Zalze maRalia 

liTonis didi Rirebulebis gamo. Mmadnebis Cawolis samTo-geologiuri pirobebi da da-

muSavebis sistemebi  sxvadasxvagvaria. liTonis mcire Semcveloba madanSi ganapirobebs 

gzadagza miRebuli qanebis mopovebis, gadamuSavebisa da dasawyobebis did moculobas, 

ris gamoc feradi liTonebis madnebis gadazidva nedleulis saxiT did manZilze aramo-

mgebiania. mizanSewonilia misi gadamuSaveba mopovebis adgilze, Tumca amasac ekonomiku-

ri dasabuTeba sWirdeba. feradi metalurgiis sawarmoTa konkurentunarianoba damokide-

bulia bazarze feradi liTonebis Semcvlelebis arsebobaze (plastmasebi da sxva) da 

mravalkomponentiani madnebidan Tanamgzavri komponentebis amokrefis sisruleze. 

Savi liTonebis madnebi feradi liTonebis madnebTan SedarebiT monoliTuria. 

rkinis an manganumis Semcveloba am madnebSi Seudareblad maRalia. samagierod, liTonis 

faseuloba sakmaod mcirea. Savi liTonebis madnebi, umravles SemTxvevaSi, danaleqi war-

moSobisaa, rac didad gansazRvravs maTi Cawolisa da xarisxobriv maxasiaTebelTa er-

Tgvarovnebas [10].   

 mineraluri resursebis efeqturobis ganmsazRvreli kriteriumebi droSi cvale-

badia teqnologiebis ganviTarebis kvalobaze. Mmineraluri resursebis sargeblobis kri-

teriumi icvleba droSi axali teqnologiebis danergvis, axali moTxovnebisa da SesaZ-

leblobebis warmoqmnis Sesabamisad. 

mokvleuli masalebis analizidan irkveva, rom saqarTvelos gaaCnia mineraluri 

resursebis sakmaod mniSvnelovani maragebi, romelTa ekonomikuri potenciali qveynis 

erovnul simdidreSi sakmaod niSandoblivia da maTi racionalurad da efeqturad aTvi-

seba mniSvnelovan wvlils Seitans Cveni qveynis samrewvelo-ekonomikur ganviTarebaSi. 

     rogorc Seswavlili masalebidan aris cnobili, saqarTvelos mineraluri resu-

rsuli fondi moicavs 950 sabadosa da gamovlinebas. resursuli fondis 62.8% warmoa-

dgens msxvil (erovnuli da saerTaSoriso mniSvnelobis) sabados, 30.9% _ adgilob-

rivi mniSvnelobis sabados, 6,2% _ gamovlinebas. 
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cxrili 2 

mineraluri resursuli fondis ganawileba saqarTvelos mxareebSi [4] 

            maCveneblebi 
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Tbilisi 2.4 0.0 1.0 0.0 0.4 0.8 0.0 0.6 

afxazeTi 19.0 10.1 14.6 1.3 14.3 10.2 14.5 11.6 

aWara 2.4 4.3 1.0 2.5 2.6 1.7 4.3 2.3 

guria 16.7 1.4 3.1 3.8 1.7 2.8 5.8 3.4 

samegrelo & zemo 

svaneTi  
23.8 5.8 5.2 7.5 9.1 9.1 5.8 8.7 

imereTi 7.1 7.2 34.2 30.0 22.1 19.2 13.0 20.7 

raWa-leCxumi & qvemo 

svaneTi 
0.0 31.9 5.5 20.0 6.5 5.2 2.9 8.3 

SidaqarTli 0.0 10.1 7.3 8.0 5.6 14.0 8.7 9.3 

samcxe-javaxeTi 2.4 0.0 11.5 13.8 7.8 8.3 14.5 8.5 

mcxeTa-mTianeTi 0.0 0.0 7.3 7.5 5.2 6.1 14.5 6 

qvemo qarTli 7.1 27.5 5.2 8.6 21.2 8.3 8.7 12.5 

kaxeTi 19.1 1.5 4.1 0.0 3.5 14.3 7.3 8.1 

qarTli 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 
      

           

Tanamedrove ekonomikuri midgomis Sesabamisad, saqarTvelos mineraluri resur-

suli fondi SeiZleba daiyos Semdeg ekonomikur tipebad: 

1. saTbob-energetikuli resursebi _ 42 obieqti; 

2. metalTa da iSviaT elementTa resursebi _ 70 obieqti; 

3. qimiuri, agroqimiuri da sxva resursebi _ 96 obieqti; 

4. sanakeTo qvebisa da keramikuli resursebi _ 80 obieqti; 

5. mosapirkeTebeli da saSeni qvebis resursebi _ 231 obieqti; 

6. metalurgiuli, inertuli da samSeneblo resursebi _  262 obieqti; 

7. miwisqveSa mineraluri wylebi _ 69 obieqti.  

     me-2 cxrilSi mkafiod Cans, rom saqarTvelos yvela mxare, dedaqalaqis CaTvliT, 

mineraluri resursebis sakmao maragis mqonea. amasTan, afxazeTi, aWara, guria, same-

grelo da zemo svaneTi, imereTi da qvemo qarTli Seicavs yvela ekonomikuri tipis re-

surss. 1-eli naxazi asaxavs mineraluri resursuli fondis ganawilebas mineraluri 

resursebis ekonomikuri tipebis mixedviT. 1-eli da me-2 naxazebi gviCvenebs mineraluri 
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resursuli fondis ganawilebas (obieqtebis raodenobis Sesabamisad) rogorc ekono-

mikuri tipebis, aseve administraciul-teritoriuli erTeulebis mixedviT[4]. 
 

 
resursebis ekonomikuri tipi 

 

nax. 1. mineraluri resursuli fondis ganawileba ekonomikuri tipis mixedviT [4] 
 

 
nax. 2.Mmineraluri resursuli fondis ganawileba saqarTvelos mxareebSi [4] 

 

pirveladi energoresursebis bazarze navTobi da gazi gamoirCeva mniSvnelovani 

obieqturi upiratesobiT sxva danarCenTan SedarebiT. sawvavis am ori saxeobis Txevadi 

da gazisebri mdgomareoba saSualebas iZleva gamoyenebul iqnes sasargeblo wiaRiseu-

lis mopovebis yvelaze efeqturi teqnologia, romelic dakavSirebulia WaburRilebis 
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meTodTan. misi maRalefeqturoba aixsneba imiT, rom xasiaTdeba mcire SromatevadobiT, 

ar moiTxovs rTul miwisqveSa samuSaoebs da Zvirad Rirebul samTo gamonamuSevrebis 

gayvanas. TviT navTobisa da gazis milsadenebiT transportireba saSualebas iZleva, is 

operatiulad iqnes miwodebuli  mopovebis adgilidan daSorebul momxmareblamde. eq-

spertTa SefasebiT, 2030 wlisTvis pirveladi energoresursebis moxmarebis struqtu-

raSi navTobis wili 2000 wels 39%-dan Semcirdeba 34%-mde, gazis 24,2%-dan gaiz-

rdeba 28,9%-mde, xolo naxSirisa TiTqmis ucvleli darCeba – 22%[7]. 

saqarTveloSi navTobis mopoveba XX saukunis 30-ian wlebSi daiwyo da 70-ian 

wlebamde mimdinareobda Svidi mcire zomis sabadoze (mirzaani, patara Siraqi, sufsa, 

norio, sacxenisi, taribana da aRmosavleT Waladidi), romelic wliurad, saSualod, 

20-55 aTas tonas Seadgenda. Semdeg aRmoCenil iqna maRaldebitiani sabadoebi Tbilisis 

SemogarenSi (samgori-patarZeuli-ninowminda, samgoris samxreT TaRi, TeleTi) da wli-

urma mopovebam 3 mln t-s gadaaWarba. amJamad saqarTvelos teritoria dayofilia sali-

cenzio farTobebad (e.w. blokebi), sadac navTobis Zebna-Ziebisa da mopovebis samuSaoebs, 

sxvadasxva dros, saerTaSoriso tenderebiT SerCeuli investori kompaniebi axorciele-

ben. maT saxelmwifosTan gaformebuli aqvT produqciis wilobrivi ganawilebis xelSek-

rulebebi. saqarTvelos navTobisa da gazis korporacia, rogorc navTobis erovnuli 

kompania, partniorobas uwevs kompaniebs operaciebis dagegmvaSi da axorcielebs saqmia-

nobis monitorings da kontrols.  

saqarTveloSi navTobis mopovebiT saqmianobas amJamad 5 investori kompania axor-

cielebs – ,,blek oil end gezi~, ,,jindal petrolium (jorjia) limitedi~, ,,frontera 

risorsiz jorjia~, ,,jorjia oil end gezi~ da „vi-pi jorjia“, xolo danarCeni 7 in-

vestori kompania _ „streit oil end gezi“, „elenilto“, „navTobis saerTaSoriso kon-

sorciumi“, ,,mareqsini~, ,,streit (aWara)~, ,,trans atlantiki~, ,,saqarTvelos navTobis 

konsorciumi~ _ mxolod  Zebna-ZiebiT samuSaoebs.  

saqarTveloSi wiaRiseulis mopovebis XX saukunis dawyebidan mopovebulia sa-

Sualod 27,7 mln tona navTobi. bolo aTi wlis ganmavlobaSi saSualo wliuri mopo-

veba 70,6 aTasi tonaa. 

saqarTveloSi gazis mopoveba 70-iani wlebis meore naxevridan daiwyo. es iyo sa-

mgor-patarZeulis sabadodan mopovebuli navTobis Tanmxlebi gazi. navTobis pikuri mo-

povebis periodSi (1980_1983ww.) aseTi gazis wliuri mopoveba 300 mln m3-s aRwevda. 

rac Seexeba Tavisufal gazs, misi mopoveba 1983 wels daiwyo, rodesac rusTavis 

gazis sabado aRmoaCines. mogvianebiT, Tavisufali da Tanmxlebi gazis mopoveba gagrZe-

lda aseve ninowmindis ubanze, sadac amJamadac mimdinareobs. ninowmindis navTobis saba-

doze Tanmxleb gazs moipovebs ,,bleik oil end gezis~ Svilobili ,,ninowmindis navTo-

bis kompania~. aseve, induri kompania ,,jindal petrolium jorjia~ XIBsalicenzio 
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blokze, navTobis mopovebasTan erTad, Tanmxleb gazsac moipovebs. gazis hidratebis 

Zebna-Ziebis samuSaoebs Savi zRvis Selfze ruminuli kompania ,,mareqsini~ axorcielebs. 

bolo xuTi wlis ganmavlobaSi gazis wliuri mopoveba saSualod 16,5 mln m3-ia. 

sul saqarTveloSi mopovebulia 2,8 mlrd m3 gazi, saidanac Tavisufali gazis raodeno-

ba 552,8 mln m3-s Seadgens. saqarTveloSi dRes gazis mopovebiTi samuSaoebi mcire 

raodenobiT xorcieldeba[15]. 

saqarTvelosTvis sasicocxlod aucilebelia navTobis msoflio koniunqturis 

codna, raTa SeZlos did partniorTa nabijebis gageba da prognozirebac amierkavkasiaSi, 

Sua aziaSi da ufro farTod. sxvadasxva ucxoeli specialistis SefasebiT, saqarTve-

los potenciuri navTobresursebis saerTo raodenoba meryeobs 583 mln tonidan 2800 

mln tonamde, xolo gazis _ 98 mlrd m3-dan 180 mlrd m3-mde. navTobproduqtebisa da 

bunebrivi gazis moxmarebis dRevandeli donis mixedviT, saqarTvelos navTobproduqtebi 

sakmarisi iqneboda 80_300 weli, gazi ki daaxloebiT 30_60 weli (amoRebis 10%-iani 

albaTobiT). aRsaniSnavia, rom saqarTvelo sakuTari navTobis resursebis erT sul mo-

saxleze gadaangariSebiT ar Camouvardeba msoflio wamyvani navTobgazmompovebeli qve-

ynebis analogiur maCveneblebs. rogorc Seswavlili masalebidan aris cnobili, qveyanas, 

romelsac aqvs sakuTari navTobisa da gazis sakmarisi resursebi, unari Seswevs uzru-

nvelyos Tavisi energousafrTxoeba, xeli Seuwyos ekonomikis ganviTarebas da qveynis 

damoukideblobis ganmtkicebas. amis magaliTia, msoflios mravali navTobgazmompovebeli 

qveyana. saqarTvelos SeuZlia Sevides am qveynebis ricxvSi. aRniSnuli problemis gada-

sawyvetad saWiroa miznis dasaxva da am miznis miRwevis gzebi da saSualebebi, romelTa 

efeqturi gamoyeneba uzrunvelyofs qveynis ekonomikis Semdgom ganviTarebas rogorc 

axlo momavalSi, aseve momdevno aTeuli wlebis ganmavlobaSi [7]. am TvalsazrisiT, 

mniSvnelovania dargSi Tanamedrove informaciuli teqnologiebis (navTobgaziani obieq-

tebis sistemuri modelirebis da monitoringis) gamoyeneba, romlebic navTobgaziani 

obieqtebis Seswavlisa da aTvisebis samuSaoTa did efeqturobas uzrunvelyofs. aseve, 

mniSvnelovania navTobis Ziebis iseTi aratradiciuli meTodebis gamoyeneba, rogoricaa 

distanciuri kosmogeologiuri, geoqimiuri, eleqtrodazvervis, seismuri tomografiis, 

seismodazvervis meTodebi, mikroseismuri dabalsixSiriani teqnologiebi da a.S. [3, 23]. 

msoflioSi mopovebuli navTobis 90% gamoiyeneba sawvavi daniSnulebis navTob-

produqtebis misaRebad, navTobqimiuri saWiroebisTvis ki _ mxolod mopovebuli nav-

Tobis 10%. miuxedavad amisa, aRsaniSnavia, rom navTobqimiuri mrewvelobis produqciis 

saerTo Rirebuleba mravaljer aRemateba yvela navToburi warmoSobis sawvavis Rirebu-

lebas da amdenad ekonomikis udavod perspeqtiul dargs warmoadgens.  

analizi cxadyofs, rom msoflios mravali qveynis ekonomikaSi mniSvnelovani 

adgili ukavia mciretonaJiani navTobqimiuri produqciis warmoebas, rogoricaa qimiuri 

reaqtivebi, zesufTa organuli nivTierebebi, sxvadasxva markis naxSirwyalbaduri gam-
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xsnelebi, Txevadi da myari parafinebi da sxva Zvirad Rirebuli da deficituri produ-

qcia. saqarTvelos navTobi maRali xarisxisaa, ar Seicavs gogirdis minarevebs, ris ga-

moc misi gadamuSaveba ioldeba da gacilebiT efeqturia Zvirfasi navTobproduqtebis 

misaRebad. igulisxmeba navTobqimiuri warmoebis iseTi produqtebi, romlebsac mcire 

raodenobiT iyeneben da maTi warmoeba weliwadSi ramdenime aTeul tonas Seadgens. ro-

gorc gamokvlevebiT dadginda, axali organuli navTobproduqtebi SeiZleba warmatebiT 

iqnes gamoyenebuli manqanaTmSeneblobaSi, qimiur mrewvelobaSi, medicinaSi, soflis me-

urneobaSi, biologiaSi da sxva. aRniSnulidan gamomdinare, saqarTvelodan mxolod ned-

li navTobis eqsporti an misgan mxolod sawvavi navTobproduqtebis warmoeba ekonomi-

kurad naklebad efeqturi iqneba. amitom, vfiqrobT mniSvnelovania navTobgadamamuSavebe-

li da mciretonaJiani navTobqimiuri mrewvelobis ganviTareba, rac mniSvnelovnad aamaR-

lebs qveynis ekonomikur potencials da, Sesabamisad, erTiorad gaizrdeba navTobisa da 

gazis mrewvelobidan miRebuli Semosavlebi. yovelive es Zlier impulss miscems qveynis 

Semdgom socialur-ekonomikur ganviTarebasa da misi damoukideblobis ganmtkicebas[9].  

civilizebul samyaroSi ekonomikuri ganviTarebis Tanamedrove etapze gansakuTre-

buli mniSvneloba qveynis mineralur-resursuli potencialis racionalur gamoyenebas 

eniWeba. amis sailustraciod moviyvanT magaliTs, romelic sayuradReboa saqarTvelos-

Tvis. bunebrivi resursebis racionalurad gamoyenebis TvalsaCino nimuSia norvegia, ro-

melmac gasuli saukunis 60-ian wlebSi aRmoaCina navTobis sabado CrdiloeTis zRvaSi. 

1963 wels man miiRo kanoni, romlis safuZvelze navTobis maragebi gamocxadda saxel-

mwifo sakuTrebad. 1990 wels norvegiaSi Seiqmna saxelmwifo navTobis fondi, romel-

sac `momavali Taobebis fondi~ ewoda. norvegielebi Tvlian, rom ara aqvT ufleba 

mTlianad moixmaron navTobidan miRebuli Semosavali, vinaidan igi momaval Taobebsac 

ekuTvnis. Aamitom, norvegiaSi, kanonis Tanaxmad, mimdinare saxelmwifo saWiroebebze ixa-

rjeba fondis mxolod 4%, danarCeni ki inaxeba TaobaTa fondSi, romlis dagrovebam 

ukve sakmaod solidur Tanxas miaRwia. magaliTad, danazogma 2005 wels 182 mlrd do-

lari Seadgina. 2012 wlis eqspertuli SefasebiTa da sxvadasxva publikaciis SejerebiT 

am danazogma mSp-is 2/3 Seadgina. igi ganTavsebulia sazRvargareTis fasian qaRaldebSi 

da, aqedan gamomdinare, mniSvnelovan rols asrulebs qveynis ara mxolod ekonomikur 

zrdaSi, aramed mTlianad ekonomikur ganviTarebaSic. norvegia rom dRes msoflioSi 

erT-erTi konkurentunariani qveyanaa, amaSi lomis wili mecnierebatevadi dargebis gan-

viTarebas miuZRvis, rac mravali sxva problemis, maT Soris socialuri problemis 

gadaWris gasaRebicaa. amrigad, `momuSave~ danazogebi, romlebic, erovnul motivTan er-

Tad, maRal ekonomikur efeqtianobazecaa gaTvlili, norvegiis swrafi ekonomikuri ga-

nviTarebis erT-erTi mniSvnelovani gzaa. saqarTveloSi savsebiT sawinaaRmdego suraTia. 

yvelaferi iyideba (gansakuTrebiT iyideboda reformirebis III etapze), maT Soris buneb-

rivi resursebic, yovelgvari samomavlo SesaZleblobebis Tu uaryofiTi gare efeqtebis 
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gauTvaliswineblad, rasac araferi aqvs saerTo bunebrivi resursebis racionalur gamo-

yenebasTan. es procesi garkveulwilad dResac mimdinareobs, Tumca SezRuduli formiT 

[3].  

saxelmwifos ekonomikuri politikis erT-erT umniSvnelovanesi sfero saxelmwi-

fo qonebis marTvaa, rac gardamavali ekonomikis qveynebisaTvis kidev ufro mniSvnelova-

nia, romelic saWiroebs gansakuTrebul frTxil damokidebulebas. saxelmwifo qonebis 

marTvis sakiTxebis ganxilvisas aucileblad unda gaivlos zRvari qonebis (mineraluri 

resursebis saxiT) marTvasa da sawarmoebis marTvis funqciebs Soris. am TvalsazrisiT 

mniSvnelovania, mineraluri resursebis saxiT, saxelmwifo qonebis marTvis struqturis 

gansazRvra ,,mineraluri resursebis saagentos~ saxiT, romelic pasuxismgebeli iqneba 

am qonebis mizanmimarTuli da gaazrebuli marTvis ekonomikur da samarTlebriv urTi-

erTobebze (nax.3).  

Cven mier SemuSavebuli mineraluri resursebis saagentos funqcionirebisas zemo-

aRniSnuli amocanebis gadawyvetisaTvis aucilebelia Semdegi ZiriTadi sakiTxebis gadaw-

yveta: 

 qveynis mineralur-sanedleulo bazis ganviTarebis kompleqsuri saxelmwifo progra-

mis SemuSaveba, sadac geologiur-saZiebo  dargi mWidrod iqneba dakavSirebuli wia-

Riseuli resursebis gonivrul gamoyenebasTan; 

 ekonomikis warmarTva wiaRiseulis resursebis racionaluri da efeqturi gamoyene-

bisaken; 

 geologiur-saZiebo samuSaoebis gafarToebis uzrunvelyofa perspeqtiul mimarTu-

lebebze, axali sabadoebis Ziebaze, aseve Tanamdevi sasargeblo wiaRiseulis calke-

uli komponentebis, kudebisa da meoreuli nedleulis calkeuli saxeebis gamoyene-

baze; 

 wiaRis sargeblobasTan dakavSirebiT, normatiul-samarTlebrivi bazis srulyofa 

qveynis sakuTari sasargeblo wiaRiseuliT maqsimaluri SesaZlo uzrunvelyofisa-

Tvis;  

 wiaRiseuli resursis mopovebisa da gamoyenebis ekonomikuri meqanizmis srulyofa 

maTi kompleqsuri gadamuSavebis mizniT; 

 samrewvelo-ekonomikuri usafrTxoebis ZiriTadi principebis gaazrebuli da mizanmi-

marTuli gamoyeneba; 

 dargSi sainovacio teqnologiebis SemuSavebisa da danergvis xelSewyoba; 

 calkeuli proeqtebis efeqturobis prioritetebis SerCevisas strategiis gansazRv-

ra; 

 saerTaSoriso ekonomikur urTierTobebSi CarTvisas efeqturi saxelmwifo politi-

kis gatareba; 
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 investiciuri politikis regionaluri da dargobrivi prioritetebis gansazRvra da 

Sesabamisi organizacia; 

 menejmentis xarisxis amaRleba, sakanonmdeblo bazis srulyofa da sxva. 
 

mineraluri resursebis (mr) saagentos organizaciuli struqtura 
 

 saagentos xelmZRvaneli 
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nax. 3. mineraluri resursebis saagentos organizaciuli struqturis principuli sqema 

 

globalizaciis pirobebSi kidev ufro mwvavdeba qveynis usafrTxoebis saWiroebe-

bi da socialuri problemebi (umuSevroba, socialuri uzrunvelyofa, fasebis reguli-

reba da a.S.), romelTac bazari damoukideblad ver umklavdeba. amitom, yvela qveynisa-

Tvis aqtualuri xdeba ekonomikis regulireba, upirveles yovlisa ki saxelmwifo seq-

torisa. dadgenilia, rom arsebobs mWidro kavSiri saxelmwifo marTvis efeqtianobasa 

da erovnuli ekonomikis konkurentunarianobas Soris anu saxelmwifo marTva erovnuli 

konkurentunarianobis arsebiTi faqtoria. dRes iseTi STabeWdileba iqmneba, rom TiTqos 

msoflioSi gabatonebulia ekonomikuri ganviTarebis anglosaqsuri modeli. Tumca, 

kvlavac umniSvnelovanes amocanad rCeba maRalkonkurentul biznesgaremosa (anglo-
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saqsuri modeli) da qveynis SigniT socialuri stabilurobis SenarCunebas (Crdilo ev-

ropuli modeli) Soris wonasworobis miRweva. Aam ori modelis SexamebaSi (,,mesame 

gza~) nayofier midgomas avlens niderlandebi, ris aTvisebasac dRes didi britaneTi da 

axali zelandia cdilobs [1].   

Tanamedrove pirobebSi ekonomikuri reformirebis strategiis gansazRvrisas mTa-

vari amocanaa mineralur-sanedleulo baza Seswavlil iqnes ekonomikurad dasabuTebu-

lad, mineraluri resursebi mopovebuli da gadamuSavebuli racionalurad da kompleq-

surad, xolo mineraluri nedleuli gamoyenebuli efeqturad. amasTan, gansakuTrebulad 

niSandoblivia sakvlevi dargis marTvis organizaciuli struqturuli cvlilebebis da 

saxelmwifos socialur-ekonomikuri rolis efeqtur gamoyenebis strategiisa da taq-

tikis gansazRvra, sadac mniSvnelovania samrewvelo-ekonomikuri politikis strategiu-

li mimarTulebebis gamijvna marTvis ekonomikuri meqanizmis sakiTxebisagan, rac, Tavis 

mxirv, unda daregulirdes Sesabamisi samarTlebrivi baziT. 

 axal ekonomikur urTierTobebze gadasvlisas maRalganviTarebuli industriuli 

seqtoris Seqmna mniSvnelovnad saWiroebs saxelmwifo samarTlebrivi maregulirebeli 

RonisZiebebiT uzrunvelyofas, winaaRmdeg SemTxvevaSi saqarTvelo SeiZleba gadaiqces 

msofliosaTvis iafi nedleulis mimwodebel qveynad. saxelmwifom unda ganaxorcielos 

moqnili sakanonmdeblo, mastimulirebeli sagadasaxado da sainvesticio mxardaWera, 

proteqcionistuli sabaJo politika da, amasTan, mniSvnelovnia mineraluri resursebis 

aTvisebis sferoSi klasterebis da biznesinkubatorebis Seqmnis aucilebloba, romleb-

mac mokle droSi maqsimalurad unda uzrunvelyon ukugeba da xeli Seuwyon warmoebis 

moculobaTa da Semosavlebis zrdas. amasTan, saxelmwifom ar unda dauSvas yvelaze 

momgebiani wiaRiseuli resursebis mopovebis dausabuTebuli zrdac, ramac SemdgomSi 

SeiZleba gamoiwvios gadametwarmoebis krizisi. Aamitom, yovelTvis gaTvaliswinebuli 

unda iqnes Siga da saeqsporto gasaRebis SesaZleblobebi anu saxelmwifo zemoqmedebis 

strategia dafuZnebuli unda iyos Carevis mizanSewonilobaze, xarisxze, efeqtianobaze, 

diferencirebul midgomaze sxvadasxva formis sawarmos da regionis mimarT, rac 

SesaZlebels gaxdis amaRldes rogorc calkeuli regionis konkurentunarianoba, aseve 

mniSvnelovnad gaumjobesdes mTeli qveynis socialur-ekonomikuri mdgomareoba. 

 

3. daskvna 
 

 mineraluri resursebis daxasiaTebisas SeiZleba aRiniSnos, rom maT gareSe ada-

mians ar SeuZlia ganaxorcielos srulyofili sasicocxlo funqciebi, mis mier ukve 

aTvisebulia yvela cnobili da xelmisawvdomi mineraluri resursebi da maTi moxma-

rebis zrda dResac grZeldeba. mosaxleobis moTxovnilebis dakmayofileba mineralur 

resursebze SesaZlebeblia mxolod mineraluri resursebis Zebna-Ziebisa da mopovebis 
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gazrdiT, maTi racionaluri gamoyenebis kvaldakval, sadac gaTvaliswinebuli unda iyos 

qanidan ZiriTadi nedleulis sruli amoReba, wiaRSi danakargebisa da mopovebuli wia-

Riseulis gaRaribebis Semcireba, gamdidrebuli madnis narCenebis meoreuli gamoyeneba, 

,,Raribi~ madnebis CarTva da nedleulis kompleqsuri gamoyeneba, unarCeno da mcire nar-

Cenebiani kompleqsebis Seqmna, resursdazogviTi teqnologiebis efeqturi gamoyeneba da 

garemos dacviTi RonisZiebebis gaumjobeseba. 
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ВОДОРОДНАЯ ЭНЕРГЕТИКА – ЭНЕРГЕТИКА XXI ВЕКА 
 

 (Грузинский технический университет, Батумская государственная мореходная академия) 

 

РЕФЕРАТ: В работе отмечается важное значение получения из богатых придонных вод Черного моря углеводо-

родов для развития отечественной энергетики. Для этого получен новый простой  и экономичный ме-

тод, который разработан в прошлом году в результате экспедиции в акваторию г. Батуми. Также пре-

дложен метод фотодиссоциации для расщепления углеводорода и создана соответствующая эффек-

тивная установка. 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: водород; энергетика; экология. 

 

ВВЕДЕНИЕ 

 
В начале 1980-х годов мировое соо-

бщество осознало, что угроза нашему при-
вычному существованию становится реа-
льной в связи с экологическим кризисом. И 
тогда были впервые предприняты усилия к 
созданию международных механизмов 
решения экологических проблем, касаю-
щихся так называемых ресурсов общего 
пользования. Для осуществления проек-
тов, связанных с глобальными изменения-
ми в биосфере, в 1991 г. была создана спе-
циальная структура - Global Environment 
Facility (GEF). В 1992 г. конференция в Рио-

де-Жанейро приняла ряд конвенций, ставших важным инструментом выполнения стоящих 
перед миром задач. 

Среди проблем, связанных с серо-
водородом черноморских глубин наибо-
лее важной является экологическая проб-
лема, связанная с уничтожением флоры и 
фауны в море, опасностью возникновения 
факелов сероводорода над поверхностью 
моря и возможность использования серо-
водорода для развития экономики, особе-
нно водородной энергетики. Все эти проб-
лемы связаны между собой и требуют ко-
мплексного решения.    

По прогнозам специалистов, к 2050 
году треть производимой энергии должна 
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быть покрыта водородом как источником топлива. Президент нефтяной компании «Шелл» 
Филл Ваттс заявил о подготовке к концу «углеводородной эры». 

Экономические прогнозы показывают, что к середине XXI века 
потребление энергии будет в 15 раз больше энергии, использованной 
на протяжении всего XX века, и потребует использования около 80% 
доступных запасов жидкого и твердого топлива планеты. До 2100 года 
интегральное потребление энергии более чем вдвое превысит извес-
тные оценки экономически доступных природных ресурсов. Поэтому 
поиск альтернативных источников энергии становится основной зада-
чей энергетики. 

 В последнее десятилетие стало совершенно очевидным, что 
дальнейшее интенсивное развитие современной энергетики и транс-
порта ведет человечество к крупномасштабному экологическому кри-

зису. Стремительное сокращение запасов ископаемого топлива будет принуждать индус-
триально развитые страны расширять сеть атомных энергоустановок, которые во все возра-
стающей степени станут повышать опасность их эксплуатации. Резко обострится проблема 
утилизации радиоактивных отходов.  

Учитывая эту тревожную тенденцию, многие ученые и практики определенно выска-
зываются в пользу ускоренного поиска альтернативных нетрадиционных источников энер-
гии. В частности, их взоры обращаются к водороду, запасы которого в водах Мирового океа-
на неисчерпаемы. К тому же неоспоримым достоинством этого топлива являются относи-
тельная экологическая безопасность его использования, приемлемость для тепловых дви-
гателей без существенного изменения их конструкции, высокая калорийность, возможность 
долговременного хранения, транспортировки по существующей транспортной сети, неток-
сичность и т.д. Однако существенной непреодоленной проблемой до сегодняшнего дня ос-
тается неэкономичность его промышленного производства. Более 600 фирм, компаний, кон-
цернов, университетских лабораторий и общественных научно-технических объединений За-
падной Европы, США, Австралии, Канады и Японии усиленно работают над удешевлением 
водорода. Успешное решение этой важнейшей задачи революционным образом изменит 
всю мировую экономику и оздоровит окружающую среду. Следует отметить, что сеодня в 
мире производится 400 миллиардов кубических метров водорода – это соответствует 10 
процентам производства нефти. 

Прокачка глубинных вод через отстойники даст неограниченные объемы газа, кото-
рые можно будет использовать в теплоэлектростанциях при его взрывобезопасном дозиро-
вании. При таком централизованном сжигании сероводорода можно решить вопрос исполь-
зования серосодержащих отходов сгорания без вреда экологической обстановке.  

 
ВОДОРОДНАЯ ЭНЕРГЕТИКА 

 
В условиях, когда человечество осознаёт конечность нефтяных запасов, разработка 

альтернативных видов топлива приобретает особую важность. Опыт использования водоро-
дного топлива уже есть, и отмечаются как его недостатки, так и его достоинства. 
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Водородная энергетика — экономичное и экологичное направление выработки и пот-
ребления энергии человечеством, основанное на использовании водорода в качестве сред-
ства для аккумулирования, транспортировки и потребления энергии людьми, транспортной 
инфраструктурой и различными производственными направлениями. Водород выбран как 
наиболее распространенный элемент на поверхности Земли и в космосе, теплота сгорания 
водорода наиболее высока, а продуктом сгорания в кислороде является вода (которая вновь 
вводится в кругооборот водородной энергетики). 

Снижение цены водорода возможно при строительстве инфраструктуры по доставке 
и хранению водорода. В США действуют 750 километров, а в Европе 1500 километров водо-
родных трубопроводных систем. Трубопроводы действуют при давлении 10-20 бар, изготов-
лены из стальных труб диаметром 25-30 см. Старейший водородный трубопровод действует 
в районе германского Рура. 210 километров трубопровода соединяют 18 производителей и 
потребителей водорода. Трубопровод действует более 50 лет без аварий. Самый длинный 
трубопровод длиной 400 километров проложен между Францией и Бельгией.  

Преимущества водорода как топлива перед бензином вкратце таковы: 
Неисчерпаемость. В Мировом океане водорода содержится 1,2·1017 т. Суммарная 

масса водорода составляет 1% общей массы Земли, а число атомов - 16%. 
Экологичность. При сгорании водород превращается в воду и возвращается в круго-

ворот Земли. Не усиливается парниковый эффект, нет выбросов вредных веществ при горе-
нии. 

Отметим и отрицательные качества водорода. Это низкие плотность и объемная теп-
лотворная способность, более широкие пределы взрываемости и более высокая температу-
ра воспламенения по сравнению с углеводородами. Применение концепции энергоаккуму-
лирующих веществ (ЭАВ) позволит снизить негативное влияние этих недостатков водорода 
как топлива, которые заметно перекрываются его достоинствами. 

Действительно, весовая теплотворная способность водорода в 2,8 раз выше по срав-
нению с бензином; энергия воспламенения в 15 раз ниже, чем у бензина, излучение пламе-
ни при сгорании в 10 раз меньше. 

 Особенно важен здесь тот фактор, что при сгорании водород превращается в воду и 
полностью возвращается в круговорот природы. Весовая теплотворная способность водоро-
да (28630 ккал/кг) в 2,8 раза выше по сравнению с бензином.  При использовании водорода 
как топлива не выделяются вредные вещества (автомобильный двигатель выбрасывает 45 
токсичных веществ, в том числе и канцерогены), нет опасности образования застойных зон 
водорода: он легко улетучивается.  

Именно поэтому водород способен заменить и нефть, и газ, и уголь,  став основой 
энергетики будущего. 

В начале 90-х годов казалось, что  переход к массовому выпуску водородного тран-
спорта  уже не за годами (примерно к 2004 г.). Предполагалось, что замена будет проходить 
постепенно: сначала от двигателей внутреннего сгорания откажутся производители городс-
ких автобусов, затем на водородное топливо переведут личный транспорт и т. д.  

Стоимость водорода при крупнооптовых поставках колеблется в диапазоне 2-7$ за кг. 
Нынешняя стоимость получения одного кг  водорода, как правило, путем электролиза 

воды составляет $ 10. Недопустимо высокая цена для широкого применения. Вместе с тем, 
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ситуация меняется к лучшему. В ГНЦ “Курчатовский институт”, например, разработана техно-
логия плазменного катализа, позволяющая получать один кг водорода из природного газа 
при стоимости менее 1 доллара США.  

Открывается интересная перспектива дешевого, а главное, экологически чистого по-
лучения водорода из сероводорода черноморской воды.   

Черноморский сероводород один из очень перспективных  и очень дешевых направ-
лений его получения.  Но получение водорода это только одна из частей проблемы. Как мы с 
вами уже сказали, для его использования в промышленных масштабах нужно уже сейчас 
задумываться о системном проектировании и создании целостной инфраструктуры. Добыча 
или выработка, получение иным способом, транспортировка, хранение.   

Запасать полученный водород можно с помощью энергоаккумулирующего вещества 
(ЭАВ). Эта тема достаточно разработана. Есть много разных ЭАВ. Такое вещество (например, 
древесина) создаётся (возникает) под воздействием энергии (солнечной), а потом в резуль-
тате окисления (горения) отдаёт эту энергию (тепло). Ещё пример такого вещества – крем-
ний. Только в отличие от древесины его можно восстанавливать из окисла. 

Итак, есть реальная возможность добывать и аккумулировать водород из сероводо-
рода Чёрного моря с последующим его применением в энергетике. Тем временем ситуация 
с традиционными видами топлива становится всё более угрожающей. Водород мог бы стать 
альтернативой бензину.  

И ещё немного цифр. В одной тонне сероводорода содержится 58 кг водорода, при 
сгорании которого выделяется столько же энергии, сколько и при сжигании  222 литров бен-
зина. В Чёрном море содержится не менее 1 000 000 000 тонн сероводорода, что эквивален-
тно  222 миллиардам литров бензина. 

Ежегодный прирост сероводорода (H2S) в Черном море достигает 75 млн.т. Из каж-
дого млн.т. H2S можно получить в виде экономически чистых подуктов свыше 940 тыс.т серы 
и около 60 тыс.т водорода. Это эквивалентно 250 тыс.т нефти. При современных ценах стои-
мость полученных из 1 000 000 т H2S продуктов составляет сумму до 50 000 000 дол. США. 

Под водородной энергетикой принято понимать систему энергообеспечения, основа-
нную на применении водорода в качестве вторичного энергоносителя. Водород – уникаль-
ное вещество: он может быть использован и как топливо, и как реагент в различных процес-
сах - от химических до процессов в пищевой и металлургической промышленности. 

Водород используется в качестве горючего в современной ракетной технике. Российс-
кая ракета-носитель "Энергия" способна выводить на орбиту более 100 тонн различных гру-
зов благодаря водородно-кислородным двигателям. В ее баках находятся жидкий кислород 
и жидкий водород. 

 В химической промышленности, например, до 80% потребления водорода расходуе-
тся в процессах синтеза аммиака и метанола. Не случайно сегодня в мире производство во-
дорода составляет около 1,4 000 000 000 кубометров в год. В начале 90-х годов прошлого ве-
ка в странах с развитой экономикой 77% водорода получали из природного газа и нефтепро-
дуктов: 18% - из угля, 4% - из воды и 1% - из прочего сырья. 

Крупномасштабная концепция водородной энергетики зародилась в середине 70-х 
годов как реакция на энергетический кризис тех лет. Главная идея - замена ископаемых ор-
ганических видов топлива во всех сферах их применения на новый энергоноситель – водо-
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род, при сжигании которого образуется только вода и практически отсутствуют какие-либо 
вредные выбросы. В 1975 г. была даже образована Международная ассоциация по водоро-
дной энергетике (МАВЭ) со штаб-квартирой в Майами (США).  

Правительство США выделило 1 700 000 000 долларов на коммерциализацию тран-
спортных средств на водородных топливных элементах, а также 1,2 миллиарда долларов на 
производство водорода из угля без эмиссии СО2. 

Сегодня 48 экономически развитых стран мира законодательно поддерживают разви-
тие возобновляемых источников энергии (ВИЭ). В результате ВИЭ демонстрируют быстрый 
рост и все более увеличивающуся роль. Инвестиции в возобновляемую энергетику в 2005 го-
ду составили около 30 000 000 000 долларов. В промышленном секторе этой отрасли было 
задействовано около 2 000 000  человек. Установленная мощность всех энергообъектов, ра-
ботающих за счет ВИЭ, приблизилась к 200 000 МВт или 4,5% общей установленной мо-
щности мирового энергетического сектора. Количество хозяйств, использующих солнечные 
коллекторы для получения горячей воды, увеличилось до 50 миллионов. Еще в 2004 году 
общая тепловая мощность устройств, использующих энергию солнца, биомассы и земных 
недр, составляла 320 ГВт. Годовое производство жидких биотоплив - этанола и биодизеля - 
достигло 33 000 000 000 литров - примерно 3% от годового производства бензина, равного 
1200 000 000 000 литрам.  

Компании, работающие в секторе возобновляемой энергетики, намерены инвестиро-
вать 71 000 000 000 евро в новые производственные мощности и энергогенерирующие стан-
ции до 2012 года, из которых 40 000 000 000 евро пойдут на энергопроизводство за счет ВИЭ, 
29 000 000 000 евро на производство возобновляемого тепла и 2 000 000 000 евро на биотоп-
ливо. Реализация этих планов приведет к увеличению производства возобновляемого тепла 
практически в два раза: от существующих сегодня 5,4 % до 9%, потребление биотоплива смо-
жет увеличиться от 3,6 % до 8,5 %, а производство энергии за счет ВИЭ увеличится от совре-
менных 10% до более, чем 20%. Еще одна выгода - около 130 000 новых рабочих мест доба-
вится к 170 000 уже существующим в секторе возобновляемой энергетики Германии. Малые 
предприятия планируют внести 4,5 млрд евро на исследования и разработки.  
 

СЕРОВОДОРОД В ЧЕРНОМ МОРЕ 
 

На рис.1 представлены разрез Черного моря с распределением сероводорода по 
глубине, а также температура и соленость воды. 

Кислород поступает в воду через поверхность моря и освещенный солнечными 
лучами поверхностный слой воды вследствие фотосинтеза водорослей. Для попадания кис-
лорода в глубину моря необходимы вертикальные течения вод, которые практически 
отсутствуют. 

В центральной части моря (в центре купола, который образует «сероводородная 
часть» морских вод) капризная граница находится на глубине примерно 110—120 м, а с 
приближением к берегам опускается до 150—160 м [1,5].  

Величину температуры поверхностного слоя воды определяет температура воздуха, 
но в глубинных слоях температура постоянная (8-9 оС) (рис.1). 
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Рис.1. Разрез Черного моря 

 
Следовательно, Черное море содержит два слоя воды: поверхностный, менее плот-

ный слой и глубинный, более плотный слой, в котором находится сероводород в большом 
количестве, как предполагают, в жидкой форме в виде смеси с водой. Ожидается, что этому 
способствует высокое давление. 

Кроме того, необходимо отметить достаточно высокую растворимость сероводорода 
в воде и резкую зависимость растворимости от температуры (см. таблицу). 

 

 
Рис.2. Растворимость сероводорода на 1 л воды 

 

Как видим, растворяемость сероводорода в воде достаточно высока и резко падает с 
ростом температуры. Если при 10оС растворимость в воде составляет около 5 г/100 мл, то 
при температуре воды 20оС падает до 3.85 г/100 мл. Это указывает на то, что если из глубин, 
где температура воды около 9оС , то при ее поднятии на поверхность моря, где температура 
воды около 20 оС, с каждого литра будет выделяться около 1 г сероводорода в виде газа.  

В глубинах моря при высоких давлениях сероводород находится в жидком состоянии 
и представлен в виде смеси с водой. Это обстоятельство может резко увеличить добычу 
сероводорода. В жидком состоянии сероводород проводит электрический ток несравненно 
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хуже, чем вода, имеет низкую диэлектрическую проницаемость и как растворитель похож 
скорее на органические жидкости, чем на воду. 

 

Содержание растворенных газов, мкг/кг, в зависимости от температуры жидкости. 
 

Температура жидкости, С Кислород Двуокись углерода Сероводорода 

0 69,5 3350 7070 

20 43,4 1690 3850 

40 30,8 970 2360 

60 22,8 580 1480 

80 13,8 - 765 
Примечание. При температуре жидкости 100 С и выше кислород, двуокись углерода и сероводород 

отсутствуют. 

 

Заслуживает внимания тот факт, что сероводород гораздо лучше растворяется в воде, 
чем кислород (в 90 раз при 20 оС) и двуокись углерода (2.3 раза). Эта разница увеличивается 
при понижении температуры. Если учесть закон Генри, концентрация газа, растворенного в 
жидкости, прямо пропорциональна давлению газа над раствором. Тогда получим, что 
на глубине 100 метров концентрация сероводорода в воде может быть увеличена в 
десять раз. 

Следует отметить, что при давлениях более 11 атм. сероводород превращается 
в жидкость. Следовательно, на глубинах более 100 метров мы должны наблюдать 
смесь воды и жидкого сероводорода. Если учесть, что плотность сероводорода (0.95 
г/см3) меньше плотности воды, то в море  обнаружится слой жидкого сероводорода. 

 
СЕРОВОДОРОД МОРСКИХ ГЛУБИН 

 

В 1989 году был опубликован проект, предлагающий с помощью мощных насосов вы-
качивать из глубин моря богатую сероводородом морскую воду, очищать от сероводорода и 
вливать обратно в море. 

В 1979 году было предложено придонные слои морской воды из районов аномально 
высокого содержания сероводорода поднимать на технологическую высоту, где их подвер-
гать воздействию электрогидравлических ударов, обеспечивающих выделение сероводоро-
да, а затем возвращать обратно в море (электрогидравлический эффект). Полученный газ 
можно сжижать и сжигать, а появившуюся двуокись серы окислять в серную кислоту. При 
сжигании 1 кг сероводорода можно получить до двух килограммов двуокиси серы и 4×103 
ккал утилизируемого тепла. При окислении двуокиси серы до серной кислоты также выделя-
ется энергия. Каждая тонна сероводорода, сгорая, дает 2,9 т серной кислоты. Дополнитель-
ная энергия, возникающая при ее синтезе, составит до 5×105 ккал на каждую тонну полу-
ченной кислоты. 

Расчеты показывают, что для удовлетворения всех потребностей стран бывшего СССР 
в электроэнергии, без нарушения экологии моря, надо ежегодно выделять и сжигать 7400 
куб. км морской воды. Сжигание 2×5×108 т сероводорода позволит получить 7×3×108 т сер-
ной кислоты. 
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Действительно, сероводород, который является весьма токсичным газом, может при-
нести очень большой экономический эффект. Следовательно, Черное море является не то-
лько серьезной экологической проблемой, но и источником водородной энергии, если най-
дется эффективный метод распада сероводорода - отмечают турецкие ученые. Отмечено, 
что при глубине более 200 м, в 50-метровый слой воды в день поступает 10 тонн сероводо-
рода и эффективный метод переработки турецкие ученые видят в создании эффективных ка-
тализаторов. 

Полагают, что выделение сероводорода в глубинах Черного моря связано с сульфат-
редукционным процессом, а в условиях высоких давлений сероводород находится в жидкой 
форме, создавая смесь с водой. Несмотря на то что процесс образования сероводорода неп-
рерывный, на протяжении последнего столетия глубина разделительного слоя существенно 
не изменяется. 

В  Черном море установлен динамически равновесный процесс и  существует эффект 
фотодиссоциации, который приводит к распаду молекул сероводорода в верхних слоях 
воды [1,5]. 

В связи с этим примечательно, что наблюдаются сезонные изменения глубины разде-
лительного слоя воды:  в зимний период слой поднимается вверх на десятки метров, а ле-
том погружается в глубь моря. Можно предположить, что этот эффект связан именно с фото-
диссоциацией под влиянием солнечного излучения. Следовательно, изучение фотодиссо-
циации сероводорода приобретает значительный интерес. 

Следует отметить, что спектр поглощения сероводорода имеет сильную полосу погло-
щения на длине волны 2.5 мкм (рис.3), тогда как именно в этой области спектра вода имеет 
минимум поглощения ИК излучения. Это указывает на то, что солнечное излучение данной 
частоты глубоко проникает в море. Интенсивность ИК излучения может быть увеличена из-за 
комбинационного рассеяния солнечного излучения молекулами воды [5]. 

 

 
Рис.3. Спектр поглощения сероводорода в ИК области 

 
Следует также отметить, что распаду сероводорода в воде способствует и ИК излуче-

ние Земли. Этим могут быть вызваны и некоторое уменьшение залегания разделительного 
слоя вблизи берегов и некоторая куполообразность богатого сероводородом водяного слоя. 

Весьма примечательно, что расположение на глубине моря разделительного слоя 
между чистой и сероводородной водой меняется по сезонному годовому изменению. В 
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период зимы разделительный слой расположен на несколько десятков метров выше, чем 
летом. Выходит, что положение разделительного слоя зависит от длительности освещения 
моря солнечным излучением и, следовательно, эффект фотоионизации сероводорода впо-
лне может оказать влияние на положение разделительного слоя.   

Как указано в таблице, в воде кислород растворяется в десятки раз хуже сероводоро-
да и, следовательно, следует ожидать, что основной причиной резкого уменьшения кон-
центрации сероводорода в верхних слоях морской воды является фотодиссоциация серово-
дорода солнечным излучением. 

Без сомнения,  самый экономически  эффективный путь - это фотодиссоциация серо-
водорода с использованием солнечного света. Действительно, как известно, при температу-
рах выше 400 оС происходит распад сероводорода на водород и серу. Это указывает на то, 
что энергия фотонов видимого спектра солнечного излучения вполне достаточна для фото-
диссоциации молекул сероводорода. Этот процесс происходит тем интенсивнее, чем выше 
температура.  

Несмотря на то что растворимость сероводорода в воде низкая (0.25 г на 100 мл во-
ды), при высоких давлениях он может находиться в жидком состоянии. Ясно, что если поло-
жение разделительной границы связано только с давлением, то невозможно объяснить ее 
сезонное перемещение по вертикали. 

Следует отметить, что нами разработан дешевый и эффективный метод добычи серо-
водорода из морских глубин и создана эффективная лабораторная установка для транспо-
ртировки вод из морских глубин и фотодиссоциации полученного сероводорода (патент Гру-
зии P 5699. 2013.01.14). 

Фотодиссоциация сероводорода - экологически чистый процесс и можно ожидать, 
что использование сероводорода сыграет значительную роль как в решении энергетических 
проблем Грузии, развивая водородную энергетику, так и в урегулировании  экологических 
проблем Черноморского бассейна. 

В заключение отметим, что Европейский союз готов выделить на улучшение эко-
логической и экономической ситуации в Черноморском бассейне 12,5 000 000 000 евро. Эти 
средства будут поступать поэтапно, под конкретные программы. 
 

ДОБЫЧА СЕРОВОДОРОДА ИЗ МОРСКИХ ГЛУБИН 
 

Нами предложено: для осуществления непрерывного подъема воды из морской глу-
бины достаточно, чтобы выходная часть трубы находилась на уровне, ниже уровня моря (на 
берегу). Тогда возникает необходимая разность гидравлического давления (в отсутствие на-
соса!!!), которая непрерывно будет поднимать воду из глубины. Примечательно, что же-
сткость трубы и её вертикальное расположение не требуется, так как на любом уровне гори-
зонтального разреза трубы давление воды (с пузырьками сероводорода или без него) будет 
одинаково. Учитывая высокую коррозийность сероводорода, труба может быть изготовлена 
из любого химически стойкого материала (например, базальтовые трубы). 

При поднятии воды из глубин моря, вследствие понижения давления водяного стол-
ба, начинается выделение газообразного сероводорода в виде пузырьков, которые подни-
маются вместе с водой до верхней границы трубы. Морская вода опускается в водоем, кото-
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рый расположен на берегу ниже уровня моря. Водоем герметично перекрыт прозрачным 
для солнечного света куполом, под которым собирается газообразный сероводород. Газооб-
разный сероводород можно откачать специальным насосом, что уменьшает давление вну-
три купола и тем самым увеличивает эффективнсть откачки воды из глубин моря. Газообраз-
ный сероводород переходит в специальный газгольдер и затем в специальный фотонный ре-
актор для фотонного разложения сероводорода на серу и водород. 

Применяя способ откачки газообразного сероводорода, отпадает необходимость обе-
спечения разности между уровнями морской воды и воды в водоеме. Тем не менее, способ 
поднятия глубинных вод за счет разности уровней вод является более экономичным.  

Так как растворимость сероводорода резко уменьшается с повышением температу-
ры, выделение сероводорода происходит не только уменьшением давления водяного стол-
ба в море, но и постепенным повышением температуры воды (в летнее время). Повышению 
температуры воды будет способствовать и прозрачный купол водоема, в который свободно 
проходит солнечный свет, нагревая воду и способствуя очищению морской воды из серово-
дорода. Для эффективного поглощения солнечной энергии, стенки и дно водоема покрыты 
химически стойкой черной пленкой. 

Разработанный нами метод добычи сероводорода из морских глубин не требует пла-
вучих платформ и может работать при любой погоде со сбором сероводородной морской 
воды на установке, расположенной на берегу. Для поднятия глубинных морских вод достато-
чно проводить любую гибкую трубу (из химически стойкого материала любого диаметра) до 
необходимой (любой) морской глубины. Производительность данного устройства практи-
чески зависит только от диаметра трубы и разности между уровнем моря и выходной голо-
вкой трубы [2,4]. 

 
Рис.4. Устройство для добычи глубинных вод. 

 
Следует отметить, что данный метод запатентован Патентом Грузии и испытание дан-

ного метода было проведено летом 2010 года в акватории г. Батуми. Была доставлена серо-



saerTaSoriso samecniero-teqnikuri sainformacio Jurnali ̀ ssaaqqaarrTTvveellooss  nnaavvTToobbii  ddaa  ggaazzii~ 

SCIENTIFIC-TECHNICAL INFORMATION- INTERNATIONAL JOURNAL  ,,GGEEOORRGGIIAANN  OOIILL    AANNDD      GGAASS" 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ, ИНФОРМАЦИОННЫЙ ЖУРНАЛ ,,ННЕЕФФТТЬЬ  ИИ  ГГААЗЗ  ГГРРУУЗЗИИИИ" 
 

  

vvttwwyybbtthhtt,,ff                                  --                              ffkknntthhyyffnnbbeekkbb  ttyytthhuuttnnbbrrff                                        --                                    SSCCIIEENNCCEE 

42 

130, 2015 

водородная вода из глубин 600 м. При этом, данный метод обеспечивает поднятие воды из 
любых глубин, вплоть до придонного слоя. 

На рис.4 представлено устройство для получения морской воды из любой глубины. 
Весьма важен тот факт, что в предлагаемой нами установке, при добыче сероводоро-

да присутствует только водяной пар (в приемнике отсутствует кислород и азот). 
Следует отметить, что в Колхидской долине находятся заболоченные места, где уро-

вень почвы ниже уровня моря, и очищенной от сероводорода, но богатой другими минера-
льными веществами морской водой можно создать озеро (водоем). Эту воду можно перера-
ботать для получения других полезных ископаемых и минералов, находящихся в глубинных 
водах. При необходимости, из водоема можно перекачать лишнюю чистую воду в море.       

 
ДИССОЦИАЦИЯ СЕРОВОДОРОДА 

 

При нагревании свыше 2500 0С вода разлагается на водород и кислород (прямой тер-
молиз). Столь высокую температуру можно получить, например, с помощью концентраторов 
солнечной энергии. Проблема здесь состоит в том, чтобы предотвратить рекомбинацию во-
дорода и кислорода.   

Сероводород (H2S) является, по сути, ископаемым "самородным" водородом в очень 
плотной упаковке: энергия образования сероводорода примерно в 14 раз меньше, чем эне-
ргия образования воды и, следовательно, для диссоциации сероводорода требуется в 14 раз 
меньше энергии. Это означает, что, затратив один киловатт час энергии на разложение серо-
водорода, мы получим от сжигания выделившегося водорода 14 киловатт/час энергии.  

Эксплуатационно сероводород при вполне реальных давлениях (более 10 атм.) сжи-
жается при нормальной температуре, что позволяет, помимо получения удельной плотно-
сти, много большей, чем у сжатого и даже жидкого водорода, вести процесс разложения H2S 
в электролизерах.  

Возможно, что электролиз сероводорода в связи с зашлакованием электрода элемен-
тарной серой окажется настолько затрудненным, что вести его придется через галогены, что 
приведет к удорожанию водорода. 

Наиболее перспективным для получения водорода и серы является предложенный 
нами метод фотодиссоциация Н2S c помощью фотонного реактора.   

На рис.5 представлена установка для фотодиссоциации сероводорода инфракрасным 
излучением [3]. 

В этом методе используется герметичная камера высокого давления, оптический 
резонатор и мощный источник инфракрасного излучения. Как показывает спектр поглоще-
ния  Н2S,  происходит поглощение инфракрасного излучения молекулами сероводорода. Так 
как выше давления 11 атм. Н2S переходит в жидкостное состояние, для наиболее эффектив-
ного взаимодействия молекул Н2S с инфракрасными фотонами, фотодиссоциацию сероводо-
рода надо проводить при давлении газа до 11 атм. Специальный резонатор инфракрасного 
излучения увеличивает плотность фотонов для проведения эффективной фотодиссоциации. 
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Рис. 5. Установка для фотодиссоциации сероводорода. 

 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Как видим, в предлагаемой нами схеме доставки воды из глубин моря, выделения се-
роводорода и его диссоциации на водород и серу, практически отсутствует необходимость в 
электроэнергии и максимально используется солнечная энергия. Все установки размещены 
на берегу моря. В море вдоль дна наклонно опускается некоррозийная труба длиною в нес-
колько километров, которая находится под водой и может быть защищена от морских волн. 
Нижняя (входная) часть трубы находится на глубине более, чем 200 метров, а верхняя (выхо-
дная) расположена на несколько метров ниже уровня моря. Так как растворимость серо-
водорода прямо пропорциональна давлению, отделение сероводорода от воды происходит 
автоматически из-за уменьшения давления по мере подъема воды.  

Следует отметить простую и экономную схему фотодиссоциации молекул в фотореа-
кторе, в котором происходит взаимодействие инфракрасного излучения с молекулами 
сероводорода.  

Полученный водород можно направить в водородную теплоэлектростанцию, которая 
будет построена вблизи установок. Мощность электростанции будет определена по количес-
тву полученного водорода. Кроме того, будет получено соответствующее количество чистой 
серы, цена которой достаточно высока. 

Весьма интересен минеральный состав глубинных вод и возможность получения до-
рогостоящих химических элементов и различных солей. Вполне возможно, что по химичес-
кому составу глубинная вода будет близка к воде Мертвого моря. 
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Следует отметить, что максимальная глубина, из которой была доставлена вода, сос-
тавила 1350 м (американская экспедиция 2003 года). Предложенный нами метод гораздо 
дешевле и эффективнее, чем метод поднятия воды с помощью специального сосуда. С помо-
щью разработанной нами установки мы в ближайшее время планируем достать сероводоро-
дную морскую воду с глубины около 2000 м с каждого 50-метрового слоя для провеедения 
детальных физико-химических исследований черноморской воды.  

Ясно, что часть очищенной воды можно вернуть в Черное море, что оздоровит море и 
увеличит его рыбные ресурсы.  

Как видим, реализация данного поекта позволит оздоровить экологию моря, оздоро-
вить заболоченные участки Колхидской долины, развить экологически чистую водородную 
энергетику и получить дорогостоящие редкоземельные элементы. 

 Надо особо отметить инвестиционную привлекательность проекта. Срок окупаемости 
инвестиций составляет всего 5 лет.  

Для реализации данного проекта в промышленном масштабе необходимо постоить 
водородную станцию (завод) на промышленной базе на побережье Черного моря. Инвести-
ции - около 300 000 000 $. Период инвестирования 1,5 лет. Срок введения объекта в эксплуа-
тацию 2 года. 
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GENESIS OF THE SEISMODISLOCATIONS IN THE EPICENTER AREA OF THE 
RACHA  EARTHQUAKE 

  

PPrreesseenntteedd  bbyy  ZZ..  MMggeellaaddzzee,,  AAccaaddeemmiicciiaann  ooff  NNaattuurraall  SScciieenncceess  ooff  RRuussssiiaa,,  DDooccttoorr  ooff  GGeeoollooggiiccaall--mmiinneerraallooggyy  SScciieenncceess  

 
ABSTRACT: Analysis of the seismodislocations emerged in the epicentral area showed that rockfalls, landsides, rock 

avalanches and displacements in unstable degradation slopes mainly represent very frequent area fractures 

and crasks, especially of strike-slip or and combined character (reveres fault–shear, normal fault-shear etc.). 

KEYWORDS: Earthquake, Caucasus, seismodislocation, fault, landslide, avalanche,  rockfall. 

 
1. Introduction. 

 
The Racha earthquake, the largest seismic 

event ever recorded on the territory of Georgia, 
occurred about noon on April 29, 1991. Its 
epicenter was situated in Central Georgia some 
130 km NW of Tbilisi, on the southern slope of the 
Racha ridge, the southern branch of the Greater 
Caucasian range (Fig. 1). The main shock of 

magnitude 6.9-7.2 (according to different sources) was followed by 
several hundred aftershocks affecting the region up to the end of 1991, the strongest being of 
magnitude 5.3 on May 3 and magnitude 6.2 on June 15. As for the focal depth, both the main 
shock and aftershocks belong to the category of shallow, crustal earthquakes with their foci 
located within the lower horizons of the sedimentary cover and the upper part of the granite-
metamorphic layer. The Overwhelming majority of foci are situated between 5 and 32 km being 
concentrated within the interval 10-22 km (Shengelaia et al., 1996). The focal depth of the main 
shock varies according to different authors from 6 to 14 km (Gabsatarova et al., 1992; Shengelaia 
et al., 1996). 

 
Fig. 1. Position of the epicentral area of the Racha earthquake on April 29, 1991. 

The hatched rectangular corresponds to Fig. 2 

 

The intensity of ground tremors caused by the main shock at the epicenter, reached a level 
of  IX according to the MSK-64 scale. The epicentral region had an elliptical configuration with the 
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WNW-trending long axis corresponding to the strike of principal geologic structures. The exten-
sion of the zone delimited by the intensity isoline VIII amounts to 75 km, by isoline VII - 200 km. 
The earthquake brought great social-economic damage to the country. More than a hundred 
persons were killed and the national economy experienced heavy losses. Several towns (Chiatura, 
Oni, Sachkhere, Ambrolauri) and dozens of villages seriously suffered and considerable damage 
was inflicted on the local infrastructure (roads, pipelines, power network, etc.).  

The April 29, 1991 earthquake and its numerous aftershocks caused significant changes in 
the landscape of the region. As a result of ground  tremor a great number of ground failures appe-
ared such as landslides, rock falls, avalanches, rock debris, etc. In several cases collapsing rock 
debris dammed out the rivers forming of temporary lakes. Additional considerable damage was 
caused by emerging mud-torrents originating as a result of the sudden mixture of thin-grained 
rock debris with mountain streams and rivers. One such mud-torrents completely buried the 
village of Khakhieti together with its 50 inhabitants. The devastating consequences of the 
earthquake were greatly enhanced by the mountainous, intensely dissected, relief of the region, 
the steep degradational character of the slopes and the unfavorable lithological composition of 
the rocks. 

Various aspects of the Racha earthquake such as the geological conditions  and the setting of 
the event, the spatial distribution of different types of ground failures and their connection with 
regional and local tectonic structures, a detailed study of the behavior of man-made constructions 
during the earthquake and the character of their damage and destruction were studied 
immediately after the earthquake by a number of local and international seismological, 
seismotectonic, geological and seismoengieneering teams. The results are presented in numerous 
articles, monographs and unpublished  reports. The present paper represents the results of 
investigations carried out by a group of geologists and seismotectonists from the Geological 
Institute and the Institute of Geophysics of Georgian  Sciences in the summer of 1991, two or 
three months after the earthquake when most of seismodislocations were still fresh and 
convenient for study. The main purpose of this study was to establish the principal regularities of 
the spatial distribution of the seismodislocations; to reveal their relationship to the relief, regional 
and local tectonic structures and the lithological properties of rocks; and to identify sites and areas 
most vulnerable to ground failure during strong earthquakes in the future. 
 

1. Geological background. 
 

     The Racha earthquake of April 29, 1991 took place within the boundary zone between two main 
morphostructural elements of the Caucasus - the fold-thrust system of the Greater Caucasus  and 
the Transcaucasian  intermountain  depression which-here is represented by its NW portion – the 
Georgian mass (Fig. 2). 
 



saerTaSoriso samecniero-teqnikuri sainformacio Jurnali ̀ ssaaqqaarrTTvveellooss  nnaavvTToobbii  ddaa  ggaazzii~ 

SCIENTIFIC-TECHNICAL INFORMATION- INTERNATIONAL JOURNAL  ,,GGEEOORRGGIIAANN  OOIILL    AANNDD      GGAASS" 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ, ИНФОРМАЦИОННЫЙ ЖУРНАЛ ,,ННЕЕФФТТЬЬ  ИИ  ГГААЗЗ  ГГРРУУЗЗИИИИ" 
 

  

vvttwwyybbtthhtt,,ff                                                                  --                                                                                    uuttjjkkjjuubbff                                                                                    --                                                                    SSCCIIEENNCCEE 

47 

130, 2015 

 
Fig. 2. Schemtic tectonic map of the region of Racha earthquake 

1 -  Neogene (clays, sandstones, conglomerates), 

2 - Paleogene-Neogene (clays, sandstones), 

3 -  Paleogene (in the Southern slope-olistostromes, limestones; in the Georgian block-limestones, dolomites), 

4 - Cretaceous (in the Southern slope-carbonate and terrigene flysch; in the Georgian block-limestones, 

dolomites), 

5 - Jurassic (in the Southern slope-shales, sandstones, volcanics, reefal limestones; in the Georgian block-

volcanics, limestones, red-coloured rocks); 

6 - crystalline basement; 

7 - frontal line of flysch nappe; 

8 - faults, 

9 -  fracture zone between Southern slope and Georgian block (Gagra-Mukhura fault), 

10 - Kutaisi-Sachkhere fault; 

11 - epicentres, a - main shock, b - aftershocks; 

12 - ground failures (landslides, avalanches, rock-flows etc.); 

13 - Southern slope of the Greater Caucasus; 

14 - Georgian block;   

15 - epicentre of main shock according to geological data. 

F - Mestia-Tianeti (flysch) zone, GJ - Gagra-Java zone, OK - Okriba-Khrciti zone,  Dz - Dzirula zone of uplift, EM -

Eastern molassic zone. 

Seismodislocations: 

     I – Shkmeri, II – Chordi, III – Kakhieti, IV – Tbeti, V – Kvereti, VI – Mokhva. 

 
The Greater Caucasus represents a complicated high-mountainous fold-thrust block edifice 

formed as a result of the Alpine, mainly late Alpine, orogenic phases. It originated in the place of 
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the Mesozoic-Early Paleogene geosynclinal basin (marginal sea) and is made up of very thick (up to 
10 km) sequences of deep marine terrigene, carbonate and volcanogenic rocks of the Jurassic, 
Cretaceous and Paleocene-Eocene Ages noncomformibly overlying the Paleozoic-pre-Cambrian 
granite-metamorphic basement. 

The Great Caucasus represents a huge anticlinorium extending from the Black and Azov - 
Sea in the W to the Caspian Sea in the E  for a distance of more than 1100 km.  there are ancient 
Paleozoic granite-metamorphic formations exposed in its core, which are successively fringed by 
younger Jurassic, Cretaceous and Lower Paleogene volcano-sedimentary deposits. The 
anticlinorium has a strongly pronounced asymmetrical form expressed in the combination of a 
very wide gentle-sloping northern limb and a narrow steep southern one. The rocks building up 
the southern slope are intensely deformed in a system of tightly – compressed isoclinal, often 
overturned, south-vergent folds dissected by longitudinal thrusts and reverse faults with mass 
displacement in the same southward direction. As a result, the whole zone of the Southern slope 
of the Greater Caucasus overthrust the Georgian massif. The amount of this overthrusting is 
estimated, according to various authors (Gamkrelidze and Gamkrelidze , 1977; Dotduev, 1986), is  
from several km to several tens of km. The main fault plane coincides with the boundary between 
these two tectonic units which here is represented by the Gagra-Mukhura fault. 

 During the late Alpine period (Pliocene-Quaternary) the Greater Caucasus also experienced 
considerable vertical movements. Our calculations based on the analysis of river terraces and 
denudational planes, showed that the total uplift in the axial zone of the Greater Caucasus 
amounted to 8-9 km (taking into consideration subsequent denudational cutting); This implies an 
average uplift rate about l mm/y. The uplift and the uplift rate for the Quaternary period only (the 
last 1.0 mil. years), amounted correspondingly to 3-4 km and 4 mm/y (Gamkrelidze et al, 1998). 

The Transcaucasian depression situated to the south of the Greater Caucasus represents a 
typical intermountain superimposed on the heterogeneous structures of the Paleozoic-Mesozoic 
median mass. Both its northern and southern borders run along the large zones of the deep-
seated faults on which the adjoining ridges overthrust the depression. 

Two main structural stages can be distinguished within the geological section of the 
Transcaucasion depression - the crystalline basement and the sedimentary cover. The first is 
exposed in a number of salients (Dzirula, Khrami, Loki) and is made up of various lower Paleozoic 
(probably partly Precambrian) metamorphic rocks crosscut by early and late Hercynian granitoids. 

The sedimentary filling of the depression varies in thickness from 0 (within the salients) to 
10-15 km in its most subsided parts and consists of two complexes - pre- collisional and post-
collisional. The first one, embracing rocks of the Jurassic - Eocene age is represented by shallow-
marine, sometimes lagunal and continental, terrigene, carbonate and volcanic rocks. This section 
of  rocks is characterized by frequent unconformities and gaps in sedimentation. The upper, post-
collisional complex is represented by molasse formations of the Oligocene - Quaternary age built 
up of conglomerates, sandstones, siltstones and clays whose thickness in the central part of the 
depression amounts to 3-5 km. 

It has been revealed by means of geophysical methods and seismic data (Ioseliani, 1965) 
that the basement of the depression is dissected by numerous deep faults in a mosaic of uplifted 
and subsided blocks which are distinguished in the present-day structure and relief by their 
hypsometric position and the character of constituting rocks. The  Racha earthquake  occurred 
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within one of these uplifted blocks, the Okriba - Khreiti block, near its contact with the Greater 
Caucasus.  
 

3. Tectonic structure of the epicentral area of the Racha earthquake. 
 
 The Okriba-Khreiti block, where the main shock and many aftershocks of the Racha 
Earthquake were Located, represents the most elevated part of the Georgian mass. The crystalline 
basement under this block lies not deeper than 4-5 km (Ioseliani, 1965 ). The greater part of the 
block is made up of shales and sandstones of Lias (250-500 m thick)  and volcanogenic Bajocian 
sequences (2-3 km) which are deformed in a system of large open folds of E-W trending. In the 
peripheral parts of the Okriba-Khreiti block, Bajocian rocks are nonconformably overlayed by 
Neocomian limestones forming a series of box-shaped anticlines and synclines. 

The identification of individual faults within the Bajocian volcanics is a rather difficult task 
due to the very monotonous lithology and the frequent absence of the bedding characteristic of 
this sequence. However, the presence of zones of crustal weakness and fractures were established  
by Kandelaki (1969). Most of these zones have a WNW-ESE orientation  coinciding with the trend 
of regional main structures. These faults as a rule belong to the category of reverse faults with   
fault planes dipping steeply nonthward (40-80). Larger faults are usually accompanied by 
secondary  ones having a transversal (submeridional) trend. Horizontal displacement along some 
of these faults amounts to 0,5-0,8 km. 

The Interaction between the Greater Caucasus and the Georgian mass, which was most 
likely the cause of  the Racha Earthquake, as well as  a number of smaller shocks having occurred 
in this zone earlier, took place along the Racha–Lechkhumi suture trough. The latter represents a 
narrow (5-10 km) elongated east-west trending trough which is undoubtedly associated with the 
trace of a large deep-seated fault - the Racha - Mukhuri fault. The trough is controlled by a bundle 
of longitudinal (E-W) faults, imparting to it a form of a typical graben-synclinorium. The 
synclinorium is filled by a rather complete series of Cretaceous, Paleogene and Miocene 
carbonate-terrigene rocks 3-5 km thick. 

The synclinorium is characterized by a clearly expressed asymmetrical box-shaped form 
with a flat bottom and steeply-dipping limbs. The northern limb, in some places, is overturned and 
overthrust  towards the south. Such a structure confirms the widely-accepted concept 
(Gamkrelidze, 1984; Dotduev, 1986, etc.) of the underthrusting of the Georgian median mass 
beneath  the Greater Caucasus accompanied by increased seismic activity along the whole contact 
zone. Continuing tectonic activity of this zone is evidenced by the presence of Holocene 
paleoseismodislocations (Khromovskikh et al., 1979), and deformations and dislocations in the 
most recent Pleistocene sediments (Milanovski, 1968; Tsagareli and Kuloshvili, 1984). 

Analysis of the spatial distribution of aftershock activity showed that besides the main 
frontier fault, many aftershocks are connected with the large fault which is identified under the 
name of the “Southern flysch fault” and serves as a boundary between two structural-facial units 
of the Greater Caucasus - the Gagra-Java and the Mestia-Tianeti (Flysch) zones (Fig.2). This fault 
represents a northward dipping thrust along which the Upper Jurassic - Cretaceous flysch 
sequences  overlap the Middle Jurassic (Bajocian) volcanogenic series making up the transitional 
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Gagra-Java zone. The width of the thrust is estimated at several km to 15-20 km (Gamkrelidze and 
Gamkrelidze, 1977; Dotduev, 1986). 

All these macrotectonic features of the region are  good indicators of the focal mechanisms 
of the Racha Earthquake and some of its strongest aftershocks as was shown by Gabsadarova et 
al. (1992), G.S. Shengelaia et al. (1996). The focal plane solutions reveal that the region is under 
compressional stresses, the main compressional axes being oriented horizontally or at a low angle 
to the horizon in a NNE - SSW (or nearly meridional) direction. 

Most of the earthquakes for which focal mechanisms were studied (Shengelaia et al., 1998) 
show that one of the nodal planes is oriented to the WNW or NW. The stability in the orientation 
of focal planes coinciding with the trend of major tectonic structures provides the basis for them 
being chosen as actual focal planes. Most of these planes dip to the NNE at angles ranging from 
30° to 60°. Several planes show dipping in the opposite direction , to the SE and only very few 
show other directions. As has been mentioned above, most of the foci, more or less, have a  
considerable right-lateral horizontal displacement that attributes them to the category of thrust-
shear- faults. 
 

4. Seismodislocations. 
 
 The Racha Earthquake and its numerous aftershocks triggered a great number of various 
ground failures in the form of landslides, rock falls, avalanches, debris flows, slumps and cracks. 
Detailed field observations showed that the overwhelming majority of these deformations of the 
earth’s surface could be attributed to the category of seismogravitational dislocations in 
formations where gravitational forces played a considerable role (Khromovskikh et al., 1979). Most 
of these dislocations are concentrated within the  2.0-2.5 km wide E-W trending band situated on 
the southern slope of the Racha Ridge - the southern branch of the Greater Caucasus extending in 
an ESE - WNW direction and reaching a height of 2500-2900 m  above sea level. 

Cracks and fissures are the most widespread among all the ground failures.  In all, several 
hundred such dislocations of various lengths and widths were registered.  The length of some 
cracks and fissures spanned several hundred meters whereas their width varies from a few cm to 1 
m, sometimes even more. With respect to their spatial distribution, in most cases they are 
oriented along steep slopes and road embarkments, but locally they run irrespectively to the 
forms of relief and are aligned in accordance with the trend of tectonic structures. For example, 
the open fissure observed in the vicinity of the village of Mokha (the right tributary of the Kvirila 
River) can be traced at a distance of about 1,5 km in a WNW direction close to and parallel with 
the known tectonic thrust fault (VI, Fig. 2). It seems very probable that fissures of such an 
orientation might have been induced by the earthquake. 

Landslider and rockslider represent another widespread type of ground failure. These 
dislocations are especially characteristic of steep degradational slopes composed of highly 
weathered volcanogenic rocks of the Bajocian age (tuffs, tuff-sandstones, tuff-breccia), and 
moldable Loose, clay-like rocks of the Oligocene - Lower Miocene period. The most significant and 
fatal landslide occurred at the confluence of the Kvirila and Khakhieti rivers (III, Fig. 2). As a result 
of this landslide, a large mass of volanogenic rocks of the Bajocian age together with loose 
deluvial-proluvial sediments making up the slopes of above-mentioned rivers (a total volume of 
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about 50 mil. m3) fell down into the stream, turning it  into a mudstone flow which completely 
buried the village of Khakhieti along with all its inhabitants (about 50 people).  

 
 
 
 
 

 
Fig. 3. A crack oriented down a steep slope made up of   

volcanogenic Bajocian rocks and overlaid by a thin cover of 

deluvium – proluvium sediments near the health resort of Kvereti 

(V, Fig. 2). The width of the crack is about 20 cm (Photograph by 

L.Basheleishvili) 

 

Another large landslide completely destroyed the village of Chordi (II, Fig. 2), which is 
located within the limits of the Racha - Lechkhumi graben - syncline. As a result of this landslide, a 
large block of ground on which the village stood was shifted at a distance of several tens of 
meters, making nearly all the houses unfit for living. According to some authors, the village  was 
built on an ancient landslide underlaid by highly water-saturated moldable and loose clay-like 
rocks of the Oligocene age, which was reactivated due to ground tremors induced by the main 
shock of the Racha Earthquake and especially, by its numerous aftershocks. A great number of 
Smaller landslides developed along river gorges and bluffs, particularly in the zone of the Gagra - 
Mukhura boundary fault. 

Other common type of ground failures initiated by the earthquake were very abundant 
rockfalls, debris flows, rock avalanches, etc. These were especially widespread within the area of 
the development of highly weathered Bajocian volcanogenic rocks forming steep slopes in the 
gorges of the right tributaries of the Kvirila river (Fig. 3). The character of the distribution of the 
debris avalanches showed that water-saturated  rock debris can move at a  great speed and 
overcome considerable barriers; this was demonstrated in the case of the  village of Khakhieti. In 
some cases, falling rock debris and avalanches dammed out the river valleys and gorges, causing 
the formation of temporary lakes and ponds,  the most significant being formed near the village of  
Tbeti (IV, Fig. 2). 
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Fig 4. Sketch drawing of a large seismogenic fissure in Neocomian (Barremian) 

limestones near the village of Shkmeri 

 

Finally, one more specific type of ground failure associated with the Racha Earthquake 
should be mentioned. Their spatial distribution is limited by the area of the development of 
massive-bedded Neocomian limestones in the western periphery of the Okriba – Khreiti block. 
Here, near the village of Shkmeri (I, Fig. 2), the limestones forming the gentle southern slope of a 
low ridge are subjected to slumping, collapsing and breakage. Fissures and gaps which originated 
during these processes show no regularities in orientation and location, and sometimes attain 
gigantic dimensions - up to 5 m in width (Fig. 4). The genesis of these dislocations is not 
completely clear. It is likely that their origin was influenced by the presence of karst cavities 
characteristic of the Neocomian limestones just as most of the aforementioned types of ground 
failures, this one should also be attributed to the category of seismo-gravitational dislocations. 
 

5. Conclusion. 
        
 The Racha Earthquake on April 29, 1991, has once more demonstrated that the territory of 
Georgia is highly vulnerable to seismic hazards and the phenomena associated with ground 
failures landslides, rockfalls, avalanches, etc. An Assessment of the potential earthquake hazards 
of the region should be carried out by evaluating the territory’s  seismic  potential  and its 
vulnerability to strong ground tremors. For that reason,  investigations on the seismic hazard of 
the region are naturally subdivided into two main categories: seismotectonical, directed towards 
the identification and study of earthquake sources, and geological – geomorphological, a study of 
the specific situations that can condition seismic susceptibility and aiming to predict and mitigate, 
when possible, the negative consequences of strong earthquake. 
 The experience of the Racha Earthquake has shown that a degree of seismic risk greatly 
increase when active faults capable of generating strong earthquakes (the Gagra – Lechkhumi and, 
in a somewhat lesser extent, the Southern flysch fault) run through the territory with very 
unfavourable geologic-geomorphic conditions. For the former, the risk is strongly intensified by 
the high dense  population concentrated around the area of these   highly- productive foothills. 
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 The example of the village of Chordi has demonstrated the particular danger of ancient, 
but currently dormant landslides that can be easily induced to movement even by the slightast 
seismic themors. Very often landslides occur without any earthquake at all, having been triggered 
by heavy rains or snowfalls. To avoid or, at least, to predict such disastrous events as what 
occured at Khakhieti and Chordi, earthquake-prone territories must be carefully mapped in 
respect to their susceptibility to ground tremors and failures. Such mapping can form the basis of  
strategic plans for the optimal and safe use of the territory, in order to avoid or mitigate seismic 
hazards. 
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Sromisuban-wyalwmindis navTobis sabados daZiebis 

Sesaxeb 
 

referati: გურიაში, აჭარასა და შავი ზღვის აკვატორიაში დადგენილია მეოტური, შუაეოცენური, ზედა-

ცარცული, ნეოკომური და იურული ნალექების ნავთობგაზშემცველობა და ის, რომ ისინი 

ძებნა-ძიებითი ბურღვის დამოუკიდებელი საბაზისო ჰორიზონტებია ნავთობისა და გაზის  

მაღალდებიტიანი საბადოების  აღმოსაჩენად.    

აღნიშნული საბაზისო ჰორიზონტებიდან ნავთობის საბადოები ჯერჯერობით აღმოჩენი-

ლია მეოტურ და ზედაცარცულ ნალექებში, ზედაიურულ ნალექებში კი გახსნილია ნავთობის 

ბუდობი, მაგრამ ისინი გეოლოგიურ-გეოფიზიკური და ტექნიკურ-ტექნოლოგიური და სხვა 

მიზეზების გამო შემოკონტურებული არ არის და, რა თქმა უნდა, უცნობია მათი მარაგების 

პოტენციალი.     

ნავთობისა და გაზის მაღალდებიტიანი საბადოების აღმოჩენა მოსალოდნელია მაღალი 

კოლექტორული თვისებების მქონე შუაეოცენურ, ნეოკომურ და ზედაიურულ ნალექებში გუ-

რიაში და მთელ კოლხეთის დაბლობზე და შავი ზღვის აკვატორიაში. ეს ნალექები აღნიშნულ 

ფართობებზე, ნავთობისა და გაზის  წიაღში ფორმირების და შენახვის თვალსაზრისით, არ-

სებულ ყველა პირობას აკმაყოფილებს.  

მაღალდებიტიანი, მრავალფენიანი შრომისუბან-წყალწმინდის მეოტური ასაკის ნავთობის 

საბადო 1974 წელს გაიხსნა  №42 ჭაბურღილით, რომლის დაუძიებლობის გამო ნავთობის მო-

პოვების პოტენციური შესაძლებლობები დადგენილი არ არის. 1974 წლის თებერვალში ამ ჭა-

ბურღილის 3551–3532 მ ინტერვალის (V ჰორიზონტი)  დასინჯვისას ამოხეთქა ნავთობის შა-

დრევანმა 100 მ³ დღე–ღამეში თავისუფალი დებიტით. შემდგომში 5 მმ-იან შტუცერზე მუშაო-

ბისას დღეღამური დებიტი  30 მ³ ნავთობს და 20 მ³ წყალს შეადგენდა. 

მოთხრობილია №42 ჭაბურღილის მიერ გახსნილი ნავთობის ბუდობების შემოკონტურე-

ბის და მეოტურ ნალექებში დამატებით კიდევ 4 შესაძლო ნავთობის ბუდობის გახსნის მიზ-

ნით წარმოებული სამუშაოების შესახებ. აღნიშნულია, რომ ნავთობის ბუდობების გაუხსნე-

ლობა სამუშაოების შესრულებისას მეოტური ნალექების პროდუქტიული და შესაძლო პრო-

დუქტიული ფენების გახსნის, გამოკვლევის, გამოცდის, იზოლირების და დასინჯვის პრო-

ცესში დაშვებული ობიექტური და სუბიექტური მიზეზებით იყო განპირობებული. მოყვანი-

ლია დაშვებული შეცდომების მოკლე აღწერა, აღნიშნულია, რომ მეოტისის მძლავრ ქვიშა-

ქვიან-კონგლომერატულ ფენებში დადგენილია სამრეწველო მნიშვნელობის ნავთობის 4 ბუ-

დობი, მოსალოდნელია კიდევ 2 ბუდობის გახსნა გეოლოგიური მიზეზებით ლიკვიდირე-

ბულ ჭაბურღილებში სარეაბილიტაციო სამუშაოების ჩატარების შედეგად.  

sakvanZo sityvebi: ჭაბურღილი; მეოტური. 

 

1. შესავალი 
 

1930 წლიდან დღემდე ჯერ „საქნავთობის“, შემდეგ „საქნავთობისა“ და „კრასნო-

დარნავთობგაზის“ საწარმოო გაერთიანებების მიერ ერთობლივად წარმოებული გეო-

ლოგიურ-საძიებო სამუშაოების შედეგად დადგინდა, რომ დასავლეთ საქართველოში 

სამრეწველო მნიშვნელობის ნავთობს შეიცავს ქვედა სარმატის, მეოტისის, ზედა ცარცის 

და ზედა იურის ტერიგენული, კარბონატული და ვულკანოგენური ნალექები.  
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აღნიშნულ ჰორიზონტებში ჯერჯერობით 

ნავთობის საბადოები გახსნილია: ქვედასარმატ-

ულ ქვიშაქვებში (სუფსა, 1939), ზედაცარცულ 

კირქვებში (დასავლეთ ჭალადიდი, 1965 და აღ-

მოსავლეთ ჭალადიდი, 1969) მეოტურ ქვიშაქვე-

ბში, კონგლომერატებსა (შრომისუბანი, 1974) და 

ზედაიურული ვულკანოგენების ზედა ნაწილში 

(ოქუმი, 1990).     

      

                            2. ძირითადი ნაწილი 

  

გურიაში, აჭარასა და შავი ზღვის აკვატორიაში დადგენილია მეოტური, შუაეოცე-

ნური, ზედაცარცული, ნეოკომური და იურული ნალექების ნავთობგაზშემცველობა და 

ის, რომ ისინი არის ძებნა-ძიებითი ბურღვის დამოუკიდებელი საბაზისო ჰორიზონტები 

ნავთობისა და გაზის  მაღალდებიტიანი საბადოების 1500–5000 მ სიღრმეზე აღმოსაჩე-

ნად.   

აღნიშნული საბაზისო ჰორიზონტებიდან ნავთობის საბადოები ჯერჯერობით, 

როგორც ზემოთ იყო აღნიშნული, აღმოჩენილია მეოტურ და ზედაცარცულ ნალექებში, 

ზედაიურულ ნალექებში კი გახსნილია ნავთობის ბუდობი, მაგრამ ისინი გეოლოგიურ-

გეოფიზიკური და ტექნიკურ-ტექნოლოგიური და სხვა მიზეზების გამო შემოკონტურე-

ბული არ არის და, რა თქმა უნდა, უცნობია მათი მარაგების პოტენციალი. 

ნავთობისა და გაზის მაღალდებიტიანი საბადოების აღმოჩენა მოსალოდნელია 

მაღალი კოლექტორული თვისებების მქონე შუაეოცენურ, ნეოკომურ და ზედაიურულ 

ნალექებში გურიაში, მთელ კოლხეთის დაბლობსა და შავი ზღვის აკვატორიაში. ეს 

ნალექები აღნიშნულ ფართობებზე, ნავთობისა და გაზის წიაღში ფორმირების და შე-

ნახვის თვალსაზრისით, არსებულ ყველა პირობას აკმაყოფილებს. ზემოთ გამოთქმული 

აზრის გამყარების საფუძველს იძლევა იმ მიდამოებში გეოლოგიური მიზეზებით ლი-

კვიდირებული ჭაბურღილების მონაცემების კომპლექსური ანალიზიც. 

დასავლეთ საქართველოში ნავთობის მოპოვების მკვეთრად გაზრდის მიზნით 

მიზანშეწონილად მიგვაჩნია გეოლოგიური მიზეზებით ლიკვიდირებულ ჭაბურღილებ-

ში კაპიტალური შეკეთების სამუშაოების ჩატარება და ახალი საძიები ჭაბურღილების 

გაბურღვა შემდეგ  პერსპექტიულ ფართობებზე:     

1. მეოტური ასაკის შრომისუბან-წყალწმინდის საბადო    

 გურიაში ნავთობის პირველი მცირედებიტიანი საბადო ჯერ კიდევ 1939 წელს გა-

იხსნა სოფელ სუფსის მიდამოებში, ის ახლა გამომუშავებულია და ექსპლუატაციაში არ 

არის. უფრო მაღალდებიტიანი, მრავალფენიანი შრომისუბან-წყალწმინდის მეოტური 

ასაკის ნავთობის საბადო 1974 წელს გაიხსნა  №42 ჭაბურღილით, რომლის დაუძიებლო-

ბის გამო ნავთობის მოპოვების პოტენციური შესაძლებლობები დადგენილი არ არის. 

1974 წლის თებერვალში ამ ჭაბურღილის 3551–3532 მ ინტერვალის (V ჰორიზონტი) და-

სინჯვისას ამოხეთქა ნავთობის შადრევანმა 100 მ³ დღე–ღამეში  თავისუფალი დებიტით. 

 
nn..  jjiiqqiiaa,,  

profesori  

 
 

გგიიოორრგგიი  ნნიიკკუურრააძძეე,,  
სსააქქაარრთთვვეელლოოსს  

დდაამმსსაახხუურრეებბუულლიი  

გგეეოოლლოოგგიი  
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შემდგომში 5 მმ-იან შტუცერზე მუშაობისას დღეღამური დებიტი  30 მ³ ნავთობს და 20მ³ 

წყალს შეადგენდა. 3079 მ-ზე საექსპლუატაციო კოლონის დაზიანების გამო, მის თავზე 

ცემენტის ხიდის დაყენების შემდეგ, დასინჯული ქვიშაქვის ფენი 3048-3042 მ ინტერვა-

ლში (II ჰორიზონტი) ასევე ნავთობშემცველი აღმოჩნდა. 3,5 მმ-იან შტუცერზე მუშაობი-

სას ნავთობის დებიტი შადრევნული წესით 8 მ³ შეადგენდა, წყლისა კი – 3 მ³-ს, ე. ი. №42 

ჭაბურღილში ნავთობის II ბუდობის არსებობაც დადგინდა.  

№42 ჭაბურღილის მიერ გახსნილი ნავთობის ბუდობების შემოკონტურების და 

მეოტურ ნალექებში დამატებით კიდევ 4 შესაძლო ნავთობის ბუდობის გახსნის მიზნით 

(I, III, IV  და VI ჰორიზონტები) საბადოზე 19 საძიებო ჭაბურღილი გაიბურღა (№№ 1, 45, 

47, 49, 53, 55, 57, 58, 59, 61, 63, 64, 65, 66, 67, 72, 75, 79, 101). აქედან მეოტური ნალექები, 

ტექნიკური მიზეზების გამო, არ გახსნილა 4 ჭაბურღილში (№№ 47, 53, 64, 79). № 58 ჭა-

ბურღილში მეოტური ნალექების კოლექტორები ფაციესურად შეცვლილი (გათიხებუ-

ლი), ხოლო № 61 ჭაბურღილი შეცოცებულ ფრთაზე გაბურღული აღმოჩნდა. მისი ჭრი-

ლი 0-დან 3750 მ-მდე ინტერვალში სარმატული, შუამიოცენური და ოლიგოცენ-ქვედა-

მიოცენური თიხიანი ნალექებით წარმოდგენილი აღმოჩნდა, რითაც დადგინდა მეოტუ-

რი ასაკის ნავთობის საბადოს სამხრეთი კონტური №№ 61 და 66 ჭაბურღილებს შორის. 

სამრეწველო მნიშვნელობის ნავთობის ბუდობები გახსნილია კიდევ 2 საძიებო 

ჭაბურღილში (№№ 59, 101).         

№59 ჭაბურღილში ნავთობის ახალი ბუდობი გაიხსნა 2821–2787 მ ინტერვალში (I 

ჰორიზონტი) დასინჯვის შედეგად. 2,2 მმ-იანი შტუცერით ნავთობის დებიტი შადრევ-

ნული წესით 24 მ³-ს შეადგენდა, ე. ი. ამ ჭაბურღილმა სამრეწველო მნიშვნელობის ნავ-

თობის მესამე ბუდობის არსებობა დაადგინა I ჰორიზონტის ქვიშაქვებში.  

№101 საძიებო ჭაბურღილში 2993–2983 მ ინტერვალის დასინჯვის შედეგად 

ნავთობის დღეღამური დებიტი 2,5 მმ-იან შტუცერზე 20 მ³-ს შეადგენდა, ე. ი. II ჰორი-

ზონტის ქვიშაქვების ნავთობგაზშემცველობა საბადოს მეორე ჭაბურღილშიც დადგინ-

და. ამ ჭაბურღილში უნდა მოხდეს ფენის წყლის იზოლაცია, რის შემდეგაც მოსალოდნე-

ლია IV ბუდობის გახსნაც. ამას გარდა, მასში დასასინჯია რამდენიმე სხვა პერსპექტი-

ული ობიექტიც.         

№63 ჭაბურღილში ნავთობის ასევე ახალი მეოთხე ბუდობის გახსნა IV ჰორიზონ-

ტის კონგლომერატებში შეიძლება დადგენილად ჩაითვალოს 3556–3534 და 3528–3521 მ 

ინტერვალების ფენგამომცდელით გამოცდის შედეგების მიხედვით. ფენგამომცდელის 

ღია პერიოდის 2,5 საათში მიღებულია 3 მ³ უწყლო ნავთობი. საექსპლუატაციო კოლო-

ნის გამთლიანების შემდეგ აღნიშნული ინტერვალების დასინჯვის შედეგად 3,5 მმ-იან 

შტუცერზე მუშაობისას ნავთობის სადღეღამისო დებიტმა მხოლოდ 0,2 მ³ შეადგინა. ფე-

ნგამომცდელით მიღებული სამრეწველო მნიშვნელობის დებიტის მიუღებლობა კოლო-

ნის გამთლიანების პროცესში პროდუქტიული ფენის დამძიმებული თიხისა და ცემენ-

ტის ხსნარების ძლიერი გაჭუჭყიანებით იყო გამოწვეული. ნავთობის დებიტის ინტენსი-
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ფიკაციის მიზნით არავითარი სამუშაოები არ ჩატარებულა, ე. ი. საქმე გვაქვს ფენის არა-

სრულყოფილ დასინჯვასთან.        

საბადოს შემოკონტურებისათვის გაბურღული დანარჩენი 10 (№№ 1, 45, 49, 55, 57, 

65, 66, 67, 72, 75) ჭაბურღილიდან № 75, ავარიული მდგომარეობის გამო, არ დასინჯუ-

ლა, ხოლო დანარჩენ 9 ჭაბურღილში ბურღვის დამთავრების შემდეგ, მეოტური ნალექე-

ბის მაღალი გამტარობის მქონე ქვიშაქვიან-კონგლომერატული კოლექტორების გამოც-

დისა და დასინჯვის შედეგად, სამრეწველო მნიშვნელობის ნავთობის ბუდობები არ 

გახსნილა. 

აღნიშნულ ჭაბურღილებში ნავთობის ბუდობების გაუხსნელობა სამუშაოების 

შესრულებისას მეოტური ნალექების პროდუქტიული და შესაძლო პროდუქტიული 

ფენების გახსნის, გამოკვლევის, გამოცდის, იზოლირების და დასინჯვის პროცესში 

დაშვებული ობიექტური და სუბიექტური მიზეზებით იყო განპირობებული.   

ქვემოთ მოგვყავს გეოლოგიური და ტექნიკური მიზეზებით ლიკვიდირებული 

საძიებო ჭაბურღილების მონაცემები, რომლებიც მათ მიერ გახსნილ მეოტურ ნალექებში 

სამრეწველო მნიშვნელობის ნავთობის ბუდობების არსებობას ადასტურებს.   

ჭაბურღილი № 72, № 42-ის ანალოგიურ სტრუქტურულ პირობებში, მის სამხრეთ-

დასავლეთით 500 მ-შია გაბურღული, მაგრამ, მეოტისის ქვიშაქვიან-კონგლომერატული 

კოლექტორების არასრულყოფილი დასინჯვის გამო, მასში №42-ის მიერ გახსნილი ნა-

ვთობის ბუდობების გახსნა ვერ მოხერხდა.      

I  ობიექტის (3580–3500) დასინჯვისას ნავთობის ფენთან ერთად საგების წყლიანი 

ფენიც იქნა პერფორირებული და დღე–ღამეში 4,1 მ³ ჰიდროკარბონატულ–ნატრიუმიანი 

ტიპის წყალი მიიღეს, რომლის მინერალიზაცია 55 გ/ლ იყო.     

II ობიექტის (3480–3450)  აშკარად არასრულყოფილად დასინჯვის შედეგად 1,4 

მ³/დღე–ღამეში სულფატნატრიუმიანი წყალი მიიღეს, რაც ფენის ფლუიდის, ამ შემთხვე-

ვაში № 42-ის ნავთობის (V ჰორიზონტის), მიუღებლობის მიზეზზე მიუთითებს. არ და-

სინჯულა ამავე ობიექტის 3041–3132 მ პერსპექტიული ინტერვალი.   

III ობიექტი (3335–3310) ერთიანი გამტარი ფენის (3335–3270) საგებში აღმოჩნდა 

დასინჯული და მიიღეს კიდეც ქლორკალციუმიანი წყალი (მინერალიზაცია 44 გ/ლ). აღ-

ნიშნული გამტარი ფენის სახურავი (3296–3270) არ დასინჯულა. ასევე, არ დასინჯულა 

3165-3120 მ ინტერვალის ნავთობშემცველი ფენები.     

ჭაბურღილი № 55, № 42-თან შედარებით, სტრუქტურულად უკეთეს (40 მეტრით 

უფრო მაღლაა) პირობებშია გაბურღული, სამხრეთ-დასავლეთით 2 კმ-ში. სარეწაო გეო-

ფიზიკური გამოკვლებების საფუძველზე მეოტურ ნალექებში გამოყოფილი იყო 7 ნავ-

თობშემცველი ფენი (3261–3267, 3274–3287, 3291–3298, 3404–3418, 3430–3447, 3468–3470, 

3474–3491). ამ ნავთობშემცველი ფენების საექსპლუატაციო კოლონაში დასინჯვის შედე-

გად ნავთობის ბუდობების გახსნა ვერ მოხერხდა  კოლონის არაჰერმეტულობის გამო 

(აკუსტიკური ცემენტსაზომით დადგინდა ცემენტის ქვის არარსებობა საცავ მილებს 

გარეთ), რამაც განაპირობა კიდეც დასინჯვის პროცესში აგრესიული ფენის წყლებით 

ნავთობიანი ფენების ჩახშობა.         
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ჭაბურღილი № 65, საბადოზე გაბურღულ სხვა ჭაბურღილებთან შედარებით, 

სტრუქტურულად ყველაზე უკეთეს პირობებშია გაბურღული, № 42-ის ჩრდილო-აღმო-

სავლეთით 1 კმ-ში. სარეწაო-გეოფიზიკური გამოკვლევების საფუძველზე გეოფიზიკო-

სები მოითხოვდნენ გამტარი ფენების დასინჯვას: 3042–3051, 3056–3067, 3023–3127, 

3164–3166, 3190–3211 მ ინტერვალებში, რაც შეეხება 3211–3500 მ ინტერვალს, მასში გამ-

ტარი ფენების გამოყოფა ვერ მოხერხდა სარეწაო-გეოფიზიკური გამოკვლევების სრული 

კომპლექსის ჩაუტარებლობის გამო.     

ბურღვის პროცესში ფენგამომცდელით ორი დიდი ინტერვალი გამოიცადა:  

3190–3280 მ ინტერვალის გამოცდისას 150 წუთში მიიღეს 1,5 მ³ დაგაზიანებული 

თიხის ხსნარი. გეოფიზიკოსების დასკვნით ფენი გაზშემცველი იყო. ერთმნიშვნელო-

ვანი შედეგის მიღების მიზნით მოითხოვდნენ გამოცდის განმეორებას, რაც  არ შესრუ-

ლდა.       

მეორე ინტერვალის 3234–3300 მ გამოცდისას 4 საათში მიიღეს 2 მ³ გაზით გაჯე-

რებული თიხის ხსნარი. ეს ფენიც გაზშემცველად იყო შეფასებული და მის განმეორებით 

გამოცდას მოითხოვდნენ, რაც არც ამჯერად შესრულებულა.   

მეოტისის ნავთობგაზშემცველი ფენების საექსპლუატაციო კოლონაში დასინჯვა 

ვერ მოხერხდა ჭაბურღილის ტექნიკური მდგომარეობის გამო.     

ზემოთ აღნიშნული ჭაბურღილების ანალოგიურად, აშკარად ნავთობშემცველ 

ფენებში ნავთობის ბუდობების გახსნა ვერ მოხერხდა დანარჩენ ჭაბურღილებშიც (№№ 1, 

45,49, 57, 63, 66, 67). როგორც გეოლოგიური და ტექნიკური მიზეზებით ლიკვიდირებუ-

ლი ჭაბურღილების მონაცემების ანალიზიდან ჩანს, მეოტური ასაკის ნავთობშემცველი 

ქვიშაქვიან-კონგლომერატული ფენების გამოცდისა და დასინჯვის შედეგად ნავთობის 

სამრეწველო მნიშვნელობის ბუდობების გაუხსნელობა და № 42 ჭაბურღილის მიერ 

გახსნილი ნავთობის ორი ბუდობის შემოუკონტურებლობა განპირობებული იყო 

ნავთობშემცველი ფენების გახსნის, სარეწაო-გეოფიზიკური გამოკვლევების, გამოცდის, 

იზოლირებისა და დასინჯვის პროცესში დაშვებული ტექნიკური, ტექნოლოგიური და 

სხვა შეცდომებით.       

ქვემოთ მოგვყავს დაშვებული შეცდომების მოკლე აღწერა:     

− ნავთობის ბუდობების გაუხსნელობის ერთ-ერთ მიზეზად ითვლება 

ფენგამომცდელით ნავთობგაზშემცველი ფენების გამოცდა  ჭაბურღილების ბურღვით 

დამთავრების შემდეგ, რაც ინსტრუქციით არ არის რეკომენდებული, რადგან ასეთი მე-

თოდით გამოცდისას, ნავთობის მცირე მოდენის შემთხვევაში, მისი ინტენსიფიკაციის 

მიზნით, ტექნიკურად შეუძლებელია ფენის გახლეჩის, მარილმჟავით და სხვა ქიმიური 

ხსნარებით ზემოქმედების ოპერაციების წარმოება. ამ დროს კი ფენგამომცდელით გამო-

იცადა 4 საძიებო ჭაბურღილი (№№ 1, 63, 66, 67).   

− №№ 32, 38, 65 ჭაბურღილების ტექნიკური მიზეზებით ლიკვიდაციის გამო, მათ-

ში ვერ მოხერხდა მეოტური ასაკის ნავთობგაზშემცველი ფენების დასინჯვა. რაც შე-

ეხება №№ 47, 53, 64, 79 ჭაბურღილებს, მათში ასევე, ტექნიკური მდგომარეობის გამო, 

მეოტური ნალექები არ გახსნილა.   
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− სარეწაო-გეოფიზიკური გამოკვლევების სრული კომპლექსის ჩაუტარებლობის 

გამო, ვერ ხერხდებოდა მეოტისის გამტარი ფენების შემცველობის  ერთმნიშვნელოვნად 

განსაზღვრა, რის გამოც ნავთობშემცველი ფენების გამოცდა და დასინჯვა როგორც ბურ-

ღვის პროცესში, ისე ჭაბურღილის ბურღვით დამთავრების შემდეგ წყალშემცველ ფენე-

ბთან ერთად  ტარდებოდა და წყალი ნავთობისა და გაზის ფენების მუშაობას ახშობდა. 

− ტექნიკური და საექსპლუატაციო კოლონების არაკონდიციურად დაცემენტების 

შედეგად ფენების გამოცდისა და დასინჯვის პროცესში ადგილი ჰქონდა ფენის წყლების 

აგრესიულ ზემოქმედებას ნავთობგაზშემცველი ფენების მუშაობაზე. ასეთ შემთხვე-

ვებში არც ერთ საძიებო ჭაბურღილში არ შესრულებულა წყლების საიზოლაციო სამუშა-

ოები ნავთობგაზშემცველი ფენების კონდიციურად დასინჯვის მიზნით.   

აღნიშნულმა სუბიექტურმა და ობიექტურმა შეცდომებმა, რომლებიც დაშვებუ-

ლია საძიებო ჭაბურღილების გაყვანისას, განაპირობა შრომისუბან–წყალწმინდის მეო-

ტური ასაკის მრავალფენიანი ნავთობის საბადოს შემოუკონტურებლობა. ჯერჯერობით 

ის საბადოს სამხრეთ-აღმოსავლეთი ნაწილის მცირე, ლოკალურ ტერიტორიაზეა შემო-

კონტურებული 3 ნავთობიანი ჭაბურღილის (№№ 42, 59, 101) მიდამოებში, რის გამოც 

მცირეა ნავთობის სამრეწველო (C1) კატეგორიის ამოსაღები მარაგი(583,3 ათასი ტონა). 

C2 კატეგორიის საწყისი ბალანსური მარაგი კი შეადგენდა 3 942 ათას ტონას. საბადოზე 

2002 წლის 1 იანვრისათვის ექსპლუატაციაში მყოფი 3 ჭაბურღილიდან მოპოვებულია 

68119 ტონა ნავთობი.  

ჭაბურღილების ზემოთ მოყვანილი მონაცემების ანალიზის საუძველზე ვვარაუ-

დობთ, რომ მეოტური ნალექების ნავთობის საბადოს კონტური მისი შესწავლის ამ ეტაპ-

ზე უნდა გადიოდეს შემოკონტურებული საბადოს ჩრდილოეთით და ჩრდილო-დასავ-

ლეთით №№ 32, 57, 75 ჭაბურღილებზე, აღმოსავლეთით №№ 65, 66 ჭაბურღილებზე, და-

სავლეთით და სამხრეთ-დასავლეთით № 63 ჭაბურღილზე. საბადოს სამხრეთ-აღმოსავ-

ლეთით მისი კონტური შეიძლება ითქვას დადგენილია №№ 61 და 66  ჭაბურღილებს 

შორის (ნახ. 1). 

აღნიშნულ ჭაბურღილებში სარეაბილიტაციო სამუშაოების ჩატარების შედეგად 

ნავთობის სამრეწველო მნიშვნელობის ბუდობების გახსნის შემთხვევაში შრომისუბან-

წყალწმინდის ნავთობის საბადოს ფართობი დაახლოებით უნდა მოიცავდეს არანაკლებ 

10 კმ²-ს და, შესაბამისად, მისი მარაგიც  სოლიდური იქნება.     

შრომისუბან-წყალწმინდის ნავთობის საბადოს შემოკონტურების მიზნით საჭირო 

იქნება ზემოთ აღნიშნული კონტურის ზონის ჭაბურღილებში სარეაბილიტაციო სამუშა-

ოების ჩატარება.   

შრომისუბან-წყალწმინდის ნავთობის საბადოზე გაბურღული პარამეტრული, 

საძებნი და საძიებო ჭაბურღილების მონაცემების ანალიზის საფუძველზე შესაძლებე-

ლია შემდეგი დასკვნის გაკეთება: ლოკალური მაქსიმუმების შეთავსებით დამტკიცდა 

ძიმითის გეოლოგიური აგეგმვით გამოვლენილი სტრუქტურების სიღრმეში არსებობა. 

გრავიმეტრიული მონაცემებით (მაღალი გრადიენტი) შედგენილია № 1-ის ალტერნატი-

ული ჭრილი, საბადოს 1000 მეტრამდე სიმძლავრის მეოტისის ტერიგენული ნალექების 

ქვიშაქვიან-კონგლომერატული ფენებისათვის (I, II, IV და V ჰორიზონტებში) უკვე დად-
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გენილია სამრეწველო მნიშვნელობის ნავთობის ბუდობების გახსნა №№ 42, 59, 63, 101 

ჭაბურღილებში (ნახ. 1), რომელთა შემოკონტურება ვერ მოხერხდა და ამის მიზეზების 

შესახებ ზემოთ უკვე იყო თქმული. 

− აღნიშნული ბუდობების გარდა, საბადოს სამხრეთ-აღმოსავლეთ ნაწილში ასევე 

დასაბუთებულია ნავთობის შესაძლო ორი ბუდობის გახსნა III და VI ჰორიზონტების 

კოლექტორულ ქანებში, რომელთა აღმოჩენა, ასევე ვერ მოხერხდა საძიებო ჭაბურღილე-

ბში, ზემოთ აღნიშნული მიზეზების გამო.      

− შრომისუბან-წყალწმინდის საბადოს უკიდურეს ჩრდილო-დასავლეთ ნაწილში 

(ჭაბურღილი  № 75) მეოტური ნალექების ზედა ნაწილში (2680–3100) გახსნილია 4 ახა-

ლი გამტარი ქვიშაქვიანი ფენი: 2754–2762, 2795–2850, 2870–2882, 3015–3060 მ ინტერვა-

ლებში, რომლებიც ხელსაყრელ პირობებშია ჩაწოლილი  წიაღში, ნავთობის ან გაზის ბუ-

დობების  ფორმირებისა და საიმედოდ შენახვის თვალსაზრისით. 

−   შრომისუბან-წყალწმინდის საბადოს ჩრდილოეთით (№№ 32, 57) და ჩრდილო-

აღმოსავლეთით (№ 58) გაბურღულ ჭაბურღილებში პონტური ნალექების ქვედა ნაწი-

ლის კონგლომერატებით წარმოდგენილ ფენებში, № 58 ჭაბურღილის მონაცემების სა-

ფუძველზე შესაძლოა სამრეწველო მნიშვნელობის ბუნებრივი გაზის საბადოს გახსნაც. 

− მეოტისის ქვიშაქვიან-კონგლომერატული ფენები სარეწაო-გეოფიზიკური გამო-

კვლევების, ბურღვის პროცესის (თიხის ხსნარის კატასტროფული შთანთქმები), გამო-

ცდისა და დასინჯვის მონაცემების მიხედვით მაღალი კოლექტორული თვისებებით ხა-

სიათდება, რაც მათ მაღალპროდუქტიულობას განაპირობებს. აღსანიშნავია, რომ  IV, V, 

VI ჰორიზონტების მძლავრი (თითოეული 40 მეტრამდე) გრანულარული კოლექტორები 

საბადოზე გაბურღულ ყველა ჭაბურღილშია  დაფიქსირებული და ლინზობრიობით არ 

ხასიათდება. I, II და III  ჰორიზონტების ქვიშაქვიანი ფენები, რომლებიც გახსნილია სა-

ბადოს სამხრეთ-აღმოსავლეთი ნაწილის ჭაბურღილებში (№№ 42, 72, 67 და სხვა) ჩრდი-

ლო-დასავლეთით განიცდის ფაციალურ ცვლილებებს და №№ 32, 57, 75 ჭაბურღილებში 

წარმოდგენილია თიხებით.  

− მეოტისის კონგლომერატული ფენები, კერნების მონაცემების მიხედვით, კარ-

ბონატული ქანების ქვარგვალების მნიშვნელოვან რაოდენობას შეიცავს, ქვიშაქვებში კი 

კარბონატების შემცველობა 35%-მდეა, რაც გათვალისწინებული უნდა იქნეს მათი და-

სინჯვისას მარილმჟავასა და სხვა რეაგენტების გამოყენებისას.  

− ჭაბურღილების ელექტროკაროტაჟული დიაგრამების შეთავსებისას გამოიყოფა 

საყრდენი ჰორიზონტი (რეპერი) IV და V ნავთობგაზშემცველი კონგლომერატების დას-

ტებს შორის (100 მ-მდე) წარმოდგენილი თიხებით, რომლებიც საბადოზე გაბურღულ 

ყველა ჭაბურღილშია დაფიქსირებული. ელექტროკაროტაჟული დიაგრამების აღნიშნუ-

ლი რეპერით კორელაციისას და კერნებში დაფიქსირებული ფენების დაქანების კუთხე-

ების  გათვალისწინებით  ჩვენ მიერ  გაკეთებულია  ალტერნატიული  სქემატური გეო-

ლოგიური ჭრილი (ნახ. 1, 2), რომლის მიხედვით ტექტონიკური რღვევით (შეცოცება) 

გარღვეულია არა მარტო საბადოს ჩრდილოეთი ფრთა, არამედ სამხრეთი ფრთის თაღუ-

რი ნაწილიც. საბადოს სტრუქტურული აგებულება მშვიდია, ქანების დაქანების კუთხე-

ები ფრთებზე – 15°, თაღურ ნაწილში 10°. 
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 − მეოტურ ნალექებში გახსნილი მრავალფენიანი ნავთობის ბუდობების და მომა-

ვალში დამატებით გასახსნელი ბუდობების საიმედოდ შენახვა წიაღში ლითოლოგიური 

პირობებითაა გარანტირებული. ისინი ერთმანეთისაგან  იზოლირებულია მძლავრი (200 

მეტრამდე) ფლუიდგაუმტარი თიხებით, რასაც აღნიშნულ ნალექებში გახსნილი ნავ-

თობის ბუდობების ერთმანეთისგან განსხვავებული მონაცემები ადასტურებს მათი დე-

ბიტების, ნავთობის ფიზიკურ-ქიმიური თვისებებისა და სხვა პარამეტრების გათვალის-

წინებით.       

− მეოტურ და ქვედასარმატულ ნალექებში ფორმირებული ნავთობის ბუდობების 

შენახვისათვის ასევე ხელსაყრელია ჰიდროგეოლოგიური პირობებიც. მეოტური ასაკის 

ბუდობების საგების წყალი ქლორკალციუმიანია და  მინერალიზაციის მაღალი ხარის-

ხით (100 გ/ლ)  ხასიათდება. ასეთი ტიპის და მინერალიზაციის ფენის წყლები, როგორც 

ცნობილია ნავთობის ბუდობებთანაა დაკავშირებული და ერთ-ერთ ხელსაყრელ კრი-

ტერიუმად ითვლება ბუდობის შენახვის შეფასებისას.   

როგორც ზემოთ აღვნიშნეთ, შრომისუბან-წყალწმინდის ნავთობის  საბადო შემო-

უკონტურებლია და შეფასებული არ არის მეოტური ნავთობშემცველი ნალექების პო-

ტენციური შესაძლებლობები. აღნიშნული საბადოს შემოკონტურების, მარაგების დათ-

ვლისა და ნავთობის მოპოვების მკვეთრად გაზრდის მიზნით საჭიროა შემდეგი სახის 

გეოლოგიურ-საძიებო სამუშაოების ჩატარება:   

− მაღალი სიზუსტის გრავიმეტრიული აგეგმვა 0,5 მილიგალში შრომისუბან-

წყალწმინდის და სუფსის ნავთობის საბადოებზე და მათ მომიჯნავე მაღალპერსპექტი-

ულ ფართობებზე: ზღვის სანაპირო ზოლში (მერია, ზემო ნატანები, გრიგოლეთი, მალ-

თაყვა) და კოლხეთის დაბლობის სამხრეთ ნაწილში (ლესა).   

− მთაგორიანი რელიეფის გამო, საერთო სიღრმული წერტილის დეტალური 

სეისმო-საძიებო სამუშაოები მიზანშეწონილია ერთეულ პროფილებზე შესრულდეს: კე-

რძოდ, მდინარე სუფსის ხეობაში № 61 ჭაბურღილიდან მდინარის შესართავამდე და აგ-

რეთვე ზღვის სანაპირო ზოლში (ნატანები, წყალწმინდა, გრიგოლეთი, მალთაყვა). აღნი-

შნული სამუშაოების შესრულების შედეგად გაშუქდება მეოტის–პონტის, სარმატის და 

უფრო ძველი ასაკის ნალექების სტრუქტურული სურათი როგორც ორივე საბადოზე, ას-

ევე მათ დასავლეთით (ზღვის სანაპირო ზოლი) და ჩრდილოეთით (კოლხეთის დაბლო-

ბი) და გარკვეულწილად დაზუსტდება საბადოების კონტურები აღნიშნულ მიმართუ-

ლებებზე.      

− შრომისუბან-წყალწმინდის მეოტური ნავთობის საბადოს შემოკონტურების მი-

ზნით გეოლოგიური და ტენიკური მიზეზებით ლიკვიდირებულ ჭაბურღილებში უნდა 

განხორციელდეს სარეაბილიტაციო სამუშაოები ნავთობგაზშემცველი ფენების  სრულ-

ყოფილად დასინჯვის მიზნით. მიზანშეწონილია ეს სამუშაოები შემდეგი თანამიმდევ-

რობით განხორციელდეს: №№ 38, 49,  65, 45, 75, 63.   

− აღნიშნულ ჭაბურღილებში სარეაბილიტაციო სამუშაოების ტექნიკური მიზეზე-

ბით შეუსრულებლობის შემთხვევაში დუბლი ჭაბურღილები უნდა გაიბურღოს. 
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− კონტურის ჭაბურღილებში სარეაბილიტაციო სამუშაოების შესრულების შემ-

დეგ ასეთივე სამუშაოები უნდა შესრულდეს საბადოს კონტურის შიგნით შემდეგ საძი-

ებო ჭაბურღილებში: 

 №№ 59, 67, 72, 55, 66 ან 1. აქედან № 59 ჭაბურღილი I ჰორიზონტის ბუდობის გაწ-

ყლოვანების შემდეგ 3600 მ-მდე უნდა იქნეს დაღრმავებული II, III, IV, V ჰორიზონტების 

სამრეწველო მნიშვნელობის ბურღვის პროცესშივე შეფასების მიზნით.  

სარეაბილიტაციო და ახალ საძიებო ჭაბურღილებში პროდუქტიული და შესაძლო 

პროდუქტიული ფენების გახსნა ოპტიმალური კონსტრუქციების შერჩევის შედეგად, მი-

ნიმალური რეპრესიით უნდა მოხდეს (ნავთობის საფუძველზე დამზადებული თიხის 

ხსნარებით). ნავთობგაზშემცველი ფენების ერთმნიშვნელოვნად გამოყოფა სარეწაო-გე-

ოფიზიკური გამოკვლევების სრული კომპლექსის ჩატარებით, ფენგამომცდელით, ბურ-

ღვის პროცესში მილებით ან კაბელით და ჭაბურღილების ბურღვით დამთავრების შემ-

დეგ სრულყოფილად დასინჯვით საექსპლუატაციო კოლონებში.   

ზემოთ აღნიშნული რეკომენდაციების შესრულების შედეგად მოხერხდება რო-

გორც შრომისუბან-წყალწმინდის მეოტური, ასევე სუფსის ქვედასარმატული ნავთობის 

საბადოების შემოკონტურება, ნავთობის მარაგების გამოთვლა და, შესაბამისად, გამოვ-

ლინდება აღნიშნული ნალექების პოტენციური შესაძლებლობები, ნავთობის მოპოვების 

მკვეთრად გაზრდის მიზნით, დასავლეთ საქართველოში, სადაც მოპოვება თითქმის ნუ-

ლამდეა დაცემული. გარდა ამისა, შეფასდება პონტური ნალექების სამრეწველო გაზშემ-

ცველობაც შრომისუბან-წყალწმინდის ნავთობის საბადოს ჩრდილო ნაწილში (№№ 32, 

57, 58 ჭაბურღილები).  

 

3. დასკვნა  
      

 ამრიგად, ჭაბურღილების მონაცემების ანალიზის საფუძველზე მეოტისის 

მძლავრ (1000 მ-მდე) ქვიშაქვიან-კონგლომერატულ ფენებში დადგენილია სამრეწველო 

მნიშვნელობის ნავთობის 4 ბუდობი, მოსალოდნელია კიდევ 2 ბუდობის გახსნა, გეო-

ლოგიური მიზეზებით ლიკვიდირებულ ჭაბურღილებში სარეაბილიტაციო სამუშაოე-

ბის ჩატარების შედეგად.       

მეოტურ ნალექებში ნავთობისა და გაზის ახალი საბადოების გახსნა მოსალოდნე-

ლია შრომისუბან-წყალწმინდის ნავთობის საბადოს და მალთაყვის საძებნი ფართობის 

გაგრძელებაზე, მალთაყვისა და ლესას ფართობებზე და ზღვის აკვატორიაში სეის-

მოძიებით გამოვლენილ ანტიკლინურ სტრუქტურებში.         

 

ლიტერატურა 

 

„საქნავთობის“ გეოლოგიურ ფონდებში დაცული ჭაბურღილების საქმეები და გე-

ოლოგიური ანგარიშები.      
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uak 553.982                                                                                                                                   გ. ნიკურაძე

              

Suaeocenis SesaZlo samrewvelo mniSvnelobis 

navTobgazSemcveli naleqebi 

 

რეფერატი: გურიის მთიანეთში ძიმით-ნასაკირალის, მერიის, ჩოლოქის ნავთობსაძებნ ფართობებზე გაბუ-

რღული  ჩოხატაურის №№ 4, 5, 6, 8 და ჩოლოქის №№ 1, 2, 3, 5, 6, 9 ჭაბურღილების ბურღვისა და 

დასინჯვის შედეგად შუაეოცენური ასაკის მძლავრ ვულკანოგენურ ნალექებში მაღალგამტარი 

კოლექტორების არსებობა დადგინდა, ჭაბურღილების ბურღვისა და გამოცდის პროცესში დაფი-

ქსირებული იყო ნავთობისა და გაზის ეფექტური გამოვლინებები, მაგრამ ჭაბურღილების ბურ-

ღვით დამთავრების შემდეგ მოსალოდნელი მაღალპროდუქტიული ნავთობისა და გაზის ბუდო-

ბების გახსნა ვერ მოხერხდა. განხილულია ჭაბურღილების მონაცემები, რომელთა ანალიზის სა-

ფუძველზე დადგენილია შუაეოცენური ნალექების მაღალი პერსპექტიულობა ნავთობისა და გა-

ზის მრავალფენიანი, მაღალპროდუქტიული საბადოების აღმოჩენის თვალსაზრისით, აგრეთვე 

საბადოების გაუხსნელობის მიზეზები, რომლებიც გათვალისწინებული უნდა იქნეს მომავალში 

ჩასატარებელი ბურღვითი სამუშაოებისას. 

  განსაკუთრებული მნიშვნელოვანია ჩოხატაურის № 5 ჭაბურღილი, რომელიც შეიძლება 

ნავთობის პირველი ბუდობის 1800-2200 მ ინტერვალში გამხსნელად ჩაითვალოს. ჭაბურღილის 

მონაცემების საფუძველზე ნათელი ხდება, რომ ამ ჭაბურღილის შუაეოცენურ ნალექებში (160-

4600 მ) შესაძლებელი იყო ნავთობის სამი და გაზის ერთი მასიური ბუდობების გახსნა, რაც ვერ 

მოხერხდა ობიექტური თუ სუბიექტური მიზეზების გამო. ეს მიზეზები დაწვრილებით არის გა-

ნხილული და მითითებულია, რომ სწორედ იმ ობიექტურმა თუ სუბიექტურმა შეცდომებმა, რო-

მლებიც ჩოხატაურისა და ჩოლოქის საძებნ-საძიებო ჭაბურღილების ბურღვის, გამოცდის და და-

სინჯვის პროცესში იქნა დაშვებული განაპირობა შუაეოცენური ვულკანოგენური ნალექების ნავ-

თობგაზშემცველობის ერთმნიშვნელოვნად შეუფასებლობა გურიის მთიანეთში. შემოთავაზე-

ბულია უკვე გაბურღული ჭაბურღილების აღდგენისა და დასინჯვის გეგმები და ბოლოს ორი 

ახალი საპროექტო ჭაბურღილის ბურღვა გურიის შუაეოცენურ ნალექებში მრავალფენიანი ნავ-

თობისა და გაზის მასიური ბუდობის გახსნის მიზნით. 

საკვანძო სიტყვები: შუაეოცენური; ვულკანოგენური; ჭაბურღილები; ბურღვა; გამოცდა; დასინჯვა; კო-

ლექტორები.   
 

გურიის მთიანეთში ჩატარებული ბურღვითი სამუშაოების 

შედეგად დადგინდა ძიმით-ნასაკირალის, მერიის, ჩოლოქის, ჩაი-

სუბნის შუაეოცენური ასაკის მძლავრ (3500-4600 მ) ვულკანოგენურ 

ნალექებში მაღალგამტარი კოლექტორების არსებობა, რომელთა ბუ-

რღვისა და გამოცდის პროცესში დაფიქსირებული იყო ნავთობისა 

და გაზის ეფექტური გამოვლინებები. როგორც გაბურღული ჭაბურ-

ღილების ანალიზი გვიჩვენებს, აღნიშნულ ნალექებში ბურღვის და-

მთავრების შემდეგ მოსალოდნელი მაღალპროდუქტიული ნავთო-

ბისა და გაზის ბუდობების გახსნა ვერ მოხერხდა: მაღალგამტარი 

ქანების გახსნის, გეოლოგიურ-გეოფიზიკური გამოკვლევების, იზო-

ლირების, გამოცდის, დასინჯვის პროცესებში დაშვებული ობიექტური და სუბიექტური 

შეცდომების გამო. არადა ნავთობისა და გაზის მაღალპროდუქტიული საბადოების 

 
 

გგიიოორრგგიი  ნნიიკკუურრააძძეე,,  
სსააქქაარრთთვვეელლოოსს  

დდაამმსსაახხუურრეებბუულლიი  

გგეეოოლლოოგგიი  
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გახსნა შესაძლებელია შუაეოცენური ასაკის მძლავრ ვულკანოგენურ ნალექებში, რომ-

ლებიც ფართო გავრცელებით სარგებლობს გურიის ნავთობგაზიან რაიონში და მათი 

მაღალპროდუქტიულობაც დადასტურებულია ძიმითის, მერიის, ჩოლოქისა და ჩაისუბ-

ნის ფართობებზე გაბურღული ჭაბურღილების მონაცემების ანალიზის საფუძველზე, 

აგრეთვე აჭარასა და იმერეთის სამხრეთ ნაწილში (ვანის და ბაღდადის რაიონები).  

აღნიშნული ნალექების ბურღვის, გამოცდისა და დასინჯვის პროცესში ეფექტური 

ნავთობგაზგამოვლინებები დაფიქსირებული იყო ჩოხატაურის №№ 4 და 5, ჩოლოქის 

№№ 3 და 9 დაბა ილეთის ფართობის სტრუქტურულ ჭაბურღილებში.  

ქვემოთ მოგვყავს ჭაბურღილების მონაცემები, რომელთა ანალიზის საფუძველზე 

დადგენილია შუაეოცენური ნალექების მაღალი პერსპექტიულობა ნავთობისა და გაზის 

მრავალფენიანი, მაღალპროდუქტიული საბადოების აღმოჩენის თვალსაზრისით, აგრე-

თვე დადგენილი საბადოების გაუხსნელობის მიზეზები, რომლებიც გათვალისწინებუ-

ლი უნდა იქნეს მომავალში ჩასატარებელი ბურღვითი სამუშაოებისას.   

 

ძიმით-ნასაკირალის ნავთობგაზსაძებნი ფართობი 

 

ჩოხატაურის № 4 ძებნითი ჭაბურღილი გაიბურღა ძიმით-ნასაკირალის სტრუქ-

ტურის შორეულ სამხრეთ ფრთაზე № 5 ჭაბურღილის სამხრეთით 1,6 კმ-ში 4557 მ სიღ-

რმემდე. შუა ეოცენის ვულკანოგენური ნალექები გაიხსნა 940–4557 მ ინტერვალში, რა 

თქმა უნდა, არასრული სიმძლავრით (საგები გახსნილი არაა). მასზე ზემოდან ტრანს-

გრესიულადაა განლაგებული მაიკოპის თიხები. პირველ რიგში გთხოვთ ყურადღება 

მიაქციოთ იმას, რომ ეს ჭაბურღილი დამძიმებული თიხის ხსნარით იბურღებოდა, რომ-

ლის სიმკვრივე სხვადასხვა ინტერვალში ასეთი იყო: 

500–2605 მ − 1,45გ/სმ³; 2605–3871 მ − 1,60 გ/სმ³; 3871–4557 მ − 1,52  გ/სმ³; ეს კი ამ 

ტიპის ქანებისათვის დაუშვებელია, მით უმეტეს მაშინ, როცა მათ, თუნდაც სავარაუ-

დოდ, პროდუქტიულ ქანებად თვლით. თიხის ხსნარის შთანთქმას ადგილი ჰქონდა 

3861 მეტრზე. ფენმა 70 მ³ ხსნარი მიიღო.  

სარეწაო-გეოფიზიკური გამოკვლევებით, გამტარი ფენები და მათი შემცველობა 

ერთმნიშვნელოვნად არ განსაზღვრულა, ეფუზიური ქანებისათვის ადეკვატური მეთო-

დის უქონლობის, მაღალი რეპრესიით ნალექების გახსნის (1,45-1,60 გ/სმ³) და თიხის 

ხსნარების შთანთქმის გამო. დასასინჯად გამოიყო სამი ობიექტი: 4368–4372, 4188–4200 

და 3862–3964 მ ინტერვალები.  

ბურღვის პროცესში 3835-3900 მ ინტერვალში ფენგამომცდელით მუშაობისას 53 

წუთში 15 მ³ დაგაზიანებული თიხის ხსნარის ფილტრატი მიიღეს, 3860–3946 მ ინტერვა-

ლიდან კი 6,25 მ³ სუსტად დაგაზიანებული წყალი 57 წუთში. გაზი შეიცავს 93,5% მეთანს 

და 6,5% მძიმე ნახშირწყალბადებს.  

4320-4301 მ ინტერვალის გამოცდისას 55 წუთში მიიღეს 1,86 მ³ დაგაზიანებული 

თიხის ხსნარი. გაზში მეთანის შემცველობა 96%-ია, დანარჩენი 4% მძიმე ნახშირწყალ-

ბადებია.  
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ერთმნიშვნელოვანი შედეგების მიღების მიზნით აღნიშნული ობიექტები განმეო-

რებით არ გამოცდილა.        

ჭაბურღილის ბურღვით დამთავრების შემდეგ მთლიანი საექსპლუატაციო კო-

ლონა არ ჩაუშვიათ და სამი ობიექტი ფენგამომცდელით გამოიცადა, რაც არსებული 

ინსტრუქციით დაუშვებელია.          

I ობიექტის (4350–4420 მ) გამოცდისას 20 საათში მიიღეს 14 მ³ ტექნიკური წყალი 

გაზის გამოყოფით (გაზის სინჯი არ აუღიათ).       

II ობიექტის (4180–4310 მ) გამოცდისას 25 საათში მიიღეს 12 მ³ტექნიკური წყალი  

(გამომცდელის ქვედა მილი გაჭედილი იყო ქვიშით).      

III ობიექტის (3830–3960 მ) გამოცდისას 11 საათში მიიღეს 1,5მ³ თიხის ხსნარი 

წყლით (ფენგამომცდელის ფილტრი და შტუცერი ქვიშით იყო გაჭედილი). თიხის ხსნა-

რის წყლით შეცვლის შემდეგ ჭაბურღილის პირიდან იღვრებოდა 4,5 მ³/დღ.ღ. დებიტის 

მქონე წყალი გაზის სუსტი გამოვლინებით. წყლის დებიტი 3 დღე–ღამეში 1 მ³-მდე შემ-

ცირდა (აღნიშნულ ინტერვალში ადგილი ჰქონდა თიხის ხსნარის შთანთქმას ბურღვის 

პროცესში).  

3900 მ-ზე ცემენტის ხიდის დაყენების შემდეგ გამოიცადა 3830-3895 მ ინტერვალი. 

35 საათში მიიღეს 15 მ³ დაგაზიანებული ტექნიკური წყალი. გეოფიზიკოსების დას-

კვნით ფენი გაზშემცველი იყო და საჭირო იყო გამოცდის განმეორება, რაც არ შესრულე-

ბულა.  

ჭაბურღილში დონე 1000 მ-მდე დასწიეს და 27 დღე–ღამეში 193 მ³ წყალი მიიღეს. 

ჭაბურღილის დაკეტვის შემდეგ წნევა 4 დღე–ღამეში აღდგა. მილში−14 ატმ იყო. მილგა-

რეთ – 19 ატმ.   

როგორც ზემოთ მოყვანილი მონაცემებიდან ჩანს, შუაეოცენური ვულკანოგენური 

ნალექები დაახლოებით 3800–4557 მ ინტერვალში შეიცავს მაღალ გამტარფენებს, რომე-

ლთა ბურღვის პროცესში გამოცდისას ერთმნიშვნელოვანი შედეგები ვერ იქნა მიღებუ-

ლი, ფენების განმეორებით გამოუცდელობის გამო.  

ერთმნიშვნელოვანი შედეგების მიღება ვერც ჭაბურღილის ბურღვით დამთავრე-

ბის შემდეგ მოხერხდა, საექსპლუატაციო კოლონაში დაუსინჯველობის გამო. ისინი 

გამოიცადა როგორც ფენგამომცდელებით, ასევე არაკონდიციურად  და თანაც,  როგორც 

ზემოთაც აღვნიშნეთ, არსებული ინსტრუქციის მიხედვით დაუშვებელი მეთოდით. 

ძიმითის ფართობზე არსებული ჩოხატაურის № 5 ჭაბურღილი გაბურღულია 

გეოლოგიური აგეგმვით და ნაწილობრივ ბურღვით გამოვლენილ ძიმით-ნასაკირალის 

ანტიკლინის სამხრეთი ფრთის თაღურ ნაწილში. შუაეოცენური ვულკანოგენური ნალე-

ქები ჭაბურღილმა პონტური ნალექების შემდეგ გახსნა 160–4600 მ ინტერვალში და ლი-

თოლოგიურად წარმოადგინა ეფუზიური ქანების (ბაზალტები, ანდეზიტები) განფენე-

ბით, ტუფებითა და ტუფოგენური გრაველიტებით ჰორიზონტის საგებში. ეს შუაეოცე-

ნური ნალექები, როგორც ჩოხატაურის № 1 ჭაბურღილში, ტრანსგრესიულადაა განლა-

გებული ქვედა ტურონულ კირქვებზე (4600–4670 მ).  
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პირველ რიგში აღნიშვნის ღირსია ის სამწუხარო ფაქტი, რომ შუაეოცენური ვულ-

კანოგენური ნალექების ბურღვის პროცესში გამრეცხ სითხედ გამოყენებული იყო შემ-

დეგი პარამეტრებით დამძიმებული თიხის ხსნარი: 160-2317 მ=1.28-1,32 გ/სმ³; 2317=3079 

მ=1,38-1,42 გ/სმ³; 3079-4150 მ=1,50 გ/სმ³; 4150-4600 მ=1,60-1,67 გ/სმ³. ანბანური ჭეშმარი-

ტება იმას გვკარნახობს, რომ ასეთი რამ დაუშვებელია და მხოლოდ იმ შემთხვევაში შეი-

ძლებოდა ამის გაკეთება, თუ ამ ქანების ისე საიმედოდ ამოკეტვას შევეცდებოდით, რომ 

როგორმე არაფერი მიგვეღო. ამის მიუხედავად, ჭაბურღილის მონაცემების ანალიზის 

საფუძველზე ნათელი ხდება, რომ შუაეოცენურ ნალექებში (160-4600 მ) შესაძლებელი 

იყო ნავთობის სამი და გაზის ერთი მასიური ბუდობების გახსნა, რაც ვერ მოხერხდა 

ობიექტური თუ სუბიექტური მიზეზების გამო.  

ამ ჭაბურღილში შუაეოცენური ნალექების გამტარი ფენების გახსნის, გამოკვლე-

ვის, იზოლირების, გამოცდის, დასინჯვის ნავთობგაზშემცველობის შედეგები როგორც 

ბურღვის პროცესში, ისე ბურღვით დამთავრების შემდეგ მოყვანილია ცხრილში. 

ცხრილში მოცემული მონაცემების საფუძველზე შეიძლება ჩაითვალოს, რომ შუა-

ეოცენური მძლავრი (4500 მ) ვულკანოგენური ნალექები ერთადერთ, მაღალპროდუქ-

ტიულ, პრიორიტეტულ საბაზისო ჰორიზონტად ითვლება გურიის მთიანეთში, ნავთო-

ბისა და გაზის მაღალპროდუქტიული საბადოების აღმოსაჩენად.  

ჭაბურღილის ბურღვის პროცესში ჩატარებული შუაეოცენის გამტარი ფენების 

ფენგამომცდელით გამოცდის მონაცემების ანალიზის საფუძველზე ჩოხატაურის № 5 

ჭაბურღილი შეიძლება ჩაითვალოს ნავთობის პირველი ბუდობის 1800–2200 მ 

ინტერვალის გამხსნელად.  

ნავთობის პირველი ბუდობის შესაძლო არსებობა 1800-2200 მ ინტერვალში ბურ-

ღვის პროცესში ფენგამომცდელით შესრულებული სამუშაოს ანალიზის წყალობით 

დასტურდება. განსაკუთრებით საინტერესოა 2140-2189 მ ინტერვალის გამოცდის შედე-

გები: ფენგამომცდელით 30–საათიან ღია პერიოდში მიიღეს: 0,420 მ³ ნავთობი, 2,84 მ³ − 

დაგაზიანებული თიხის ხსნარი ნავთობით და 1,5 მ³ −ფენის წყალი. მიღებული ნავთობი 

მსუბუქია (0,821 გ/სმ³). ამ ნავთობის ჭაბურღილის პირზე მიღება ვერ მოხერხდა ფენგა-

მომცდელის ქვედა მილის (12 მ) ნაბურღი შლამით გაჭედვის გამო.   

ნავთობის მეორე ბუდობის სავარაუდო არსებობა 2505–2562 მ ინტერვალის  საექს-

პლუატაციო კოლონაში არასრულყოფილად დასინჯვით დასტურდება. მიღებულია 

(0,884 გ/სმ³ სიმკვრივის) ნავთობის მცირე მოდენა, რომელიც ზემოხსენებული ნავთობი-

საგან განსხვავებულია.  

ნავთობის მესამე ბუდობის არსებობას 3295–3346 მ ინტერვალში ვვარაუდობთ, 

რომლის ბურღვის პროცესში გამოცდისას 0,29 მ³ ნავთობის აპკებიანი დაგაზიანებული 

თიხის ხსნარი მიიღეს და აქაც გამომცდელის ქვედა მილი ქვიშის საცობით იყო გაჭედი-

ლი. ეს ინტერვალი განმეორებით არ გამოცდილა და არც საექსპლუატაციო კოლონაში 

დასინჯულა.  
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ჩოხატაური #5 ჭაბურღილი 
ბურღვის პროცესში ობიექტების ფენების გამომცდელებით გამოცდის შედეგები და სხვა მონაცემები 

1795–1836 მ 81 წუთში მიიღეს თიხის ხსნარი ნავთობით 0,12 მ3. განმეორებით გამოცადეს 

1794–1851 მ 
32 წუთში 1,3 მ3 თიხის ხსნარი (ინტენსიური მოდენა ჰაერის მილებიდან). კრასნოდარიდან ნა-

ვთობის ანალიზი არ გამოუგზავნიათ. გაზი: მეთანი – 76%, მძიმე ნახშირწყალბადები – 24% 

1816-1861 მ 285 წუთში მოდენა არ ყოფილა 

1948–2002 მ 
5 საათში – 0,2მ3 დაგაზიანებული თიხის ხსნარი ნავთობის აპკებით. მეთანი – 75%, მძიმე 

ნახშირწყალბადები – 25% 

2093–2122 მ 
130 წუთში – 240 ლიტრი დაგაზიანებული თიხის ხსნარის ფილტრატი ნავთობით (–0,82 

გ/სმ3) გაზი: მეთანი – 64%, ნახშირწყალბადები – 36% 26–0,24 მ3 

2082–2137 მ 300 წუთში – 250 ლიტრი დაგაზიანებული ფილტრატი ნავთობის აპკებით. 

2140–2189 მ 

30 საათში: ნავთობი – 0,42 მ3, დაგაზიანებული თიხის ხსნარის ფილტრატი ნავთობით – 

2,84 მ3, წყალი – 1,5 მ3, სულ 4,76 მ3 (წყალი ქლორკალციუმიანი მინერალიზაციით 19 გ/ლ) 

8–0,864 ქვედა მილი (12 მ) გაჭედილი იყო შლამით. ჩირაღდნიანი – 0,5 მ. გაზი: მეთანი – 

76%, ნახშირწყალბადები – 24% (მძიმე) 

2195–2250 მ 127 წუთში –1,7 მ3 ფენის წყალი 

2277–2317 მ 295 წუთში – მოდენა არ ყოფილა 

2337–2350 მ მცირე გაზის მოდენა მილებში 

2732–2785 მ 131 წუთში მოდენა არ ყოფილა 

3295–3346 მ 
4,5 საათში–290 ლიტრი ფილტრატი ნავთობის აპკებით (ქვედა მილში შემოიტანა ქვიშა) 

გამოცდა არ გაიმეორეს 

4140–4220 მ 2 საათში – 1,1 მ3 სუსტად დაგაზიანებული ფილტრატი (გამოცდა არ გაიმეორეს) 

1715, 2165, 

3079, 3902, 

4150 

თიხის ხსნარის ნაწილობრივი შთანთქმები 

თიხის ხსნარის შთანთქმა – 20 მ3 

თიხის ხსნარის შთანთქმა – 82 მ3 45 წუთში. დონე – 400 

თიხის ხსნარის შთანთქმა ცირკულაციის შეწყვეტით 

4815–4940  

4388–4400 მ 

4338–4345 

4338–4345 

2140–2190 

682–754 

გამტარი ფენები სარეწაო–გეოფიზიკური გამოკვლევები („ბკ–კ“ ორჯერ ჩატარებით 

წინაღობის გაზრდა გაზის გამო 200–დან 500 ომ/მ 

4880–4930 გაზის გამოვლინება ბურღვის პროცესში 

1762–1790 მ ინტერვალებიდან ამორეცხვისას გაზების გამოვლინებები 
 

ბურღვის დამთავრების შემდეგ საექსპლუატაციო კოლონაში ობიექტების დასინჯვის შედეგები 

ჩვეულებრივი მეთოდით (გასროლა, წყალზე გადასვლა, დრენირება) 

1450–1380 გასროლა, წყალზე გადასვლა, დრენირება კომპესორით. მიიღეს წყალი 1,2მ3/დღე–ღამეში 

1980–1790 იგივე ოპერაცია. წყალი – 0,1მ3/დღე–ღამეში ნავთობის აპკებით 

2140–2060 იგივე ოპერაცია. და 𝐶𝑙–ით დამუშავება წყალი –0,6 მ3/დღე–ღამეში ნავთობის აპკით 

2240–2200 

დასროლა 

2190–2140 

იგივე ოპერაცია. წყალი –0,38 მ3/დღე–ღამეში, ნავთობის აპკებით. ნავთობის სიმკვრივე – 

0,862 (იგივეა 2140–2189–დან ბურღვის პროცესში) 

562–2505 იგივე ოპერაცია, წყალი – 1,8 მ3/დღე–ღამეში. ნავთობით (?????–0,884 გ/მ3) 

3295–3346 კოლონაში არ დასინჯულა 

3295–3346 

3910–3890 

იგივე ოპერაცია. წყალი–1,8მ3/დღე–ღამეში სანგრევი ამორეცხვის დაგაზიანებული წყალი: 

მეთანი: –91%, ეთანი და სხვა – 9%. ბურღვის პროცესში შთანთქმა 3902 მ–ზე 
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4400–4388 

4345–4338 

იგივე ოპერაცია და წყლით გახლეჩა. წყალი–3,9 მ3/დღე–ღამეში. 96 საათში სანგრევის ამო-

რეცხვისას დაგაზიანებული წყალია სულფატნატრიუმით 

4948–4815 

გამოიცადა ფენების გამომცდელებით წყალი 2 მ3/დღე–ღამეში. სანგრევის ამორეცხვისას 

სუსტად დაგაზიანებული წყლის დასტა (სულფატნატრიუმით) გაზი: მეთანი–90%, ეთანი 

და სხვა ნახშირწყალბადები – 5%, აზოტი – 5%. 

 

შუაეოცენური ნალექების ქვედა ნაწილში გაზის კონდენსატის შესაძლო მასიური 

ბუდობის არსებობაზე  შემდეგი მონაცემები მიუთითებს:  

3910–3890 მ ინტერვალის დასინჯვის შედეგად საექსპლუატაციო კოლონიდან მი-

ღებულია 1,8 მ³/დღ.ღ. − წყლის მოდენა. ფილტრატის ამორეცხვისას მიღებული გაზი შე-

იცავდა 90% მეთანს და 9% მძიმე ნახშირწყალბადებს. უნდა აღინიშნოს, რომ ამ შემთხვე-

ვაში დაუსინჯავი დარჩა ბურღვისას თიხის ხსნარის კატასტროფულად შთამნთქმელი 

3800–3860 მ ინტერვალი.  

4150 მ-ის სიღრმეზე დაფიქსირდა თიხის ხსნარის კატასტროფული შთანთქმა, ცი-

რკულაციის შეწყვეტით, რაც ფენების მაღალგამტარობაზე მიუთითებს. 

4140–4220 მ ინტერვალის გამოცდისას 2 საათში 1,1 მ³ დაგაზიანებული თიხის 

ხსნარი მიიღეს. ცალსახა შედეგების მიღების მიზნით ფენის გამოცდა არ გაიმეორეს. ამ 

შემთხვევაშიც თიხის ხსნარების კატასტროფულად შთამნთქმელი ინტერვალი (4080-

4160მ) არ გამოცდილა. 

სარეწაო-გეოფიზიკური გამოკვლევებით გამოყოფილი გამტარი ფენების (4400-

4388 4345–4338 მ) არასრულყოფილად გამოცდის შედეგად ფლუიდების რაოდენობის 

ცალსახად მიღება ვერ მოხერხდა. 96 საათში მიიღეს 3,9 მ³ სულფატნატრიუმიანი სუს-

ტად დაგაზიანებული წყალი.  

როგორც ცხრილში მოყვანილი მონაცემებიდან ჩანს, ჭაბურღილის ბურღვით დამ-

თავრების შემდეგ ფენების არასრულყოფილად დასინჯვისა და ჭაბურღილის არაო-

პტიმალური კონსტრუქციის გამო (ნავთობის პირველი ბუდობის გამტარი ფენები დაი-

სინჯა 324 და 140 მმ-იანი სამაგრი კოლონებით დაცემენტების პირობებში)  ფლუიდების 

ის რაოდენობაც ვერ მიიღეს, რაც ბურღვის პროცესში იქნა მიღებული.  

ჩოხატაურის № 6 საძიებო ჭაბურღილი გაიბურღა დახრილად № 5 ჭაბურღილი-

დან ჩრდილო-დასავლეთით 560 მეტრში (აზიმუტი 308°), № 5 ჭაბურღილის შუაეცენურ 

ნალექებში ფენგამომცდელით გახსნილი ნავთობის პირველი ბუდობის (1800-2189 მ) და-

ძიების მიზნით.   

ჭაბურღილმა შუა ეცენური ნალექები გახსნა 200-2576 მ ინტერვალში, 1,18-

1,26გ/სმ³ სიმკვრივის მქონე თიხის ხსნარით.      

ელექტროკაროტაჟული დიაგრამების კორელაციით № 5 ჭაბურღილის მიერ გახ-

სნილი ნავთობის პირველი ბუდობის შესატყვისი ინტერვალი № 6 ჭაბურღილში დაახ-

ლოებით 60 მეტრით უფრო ღრმადაა გახსნილი.     

ჭაბურღილის ბურღვის პროცესში გამრეცხი ხსნარის შთანთქმა და ნავთობისა და 

გაზის გამოვლინებები არ დაფიქსირებულა, სარეწაო-გეოფიზიკური გამოკვლევები 
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(ნეიტრონ-გამა–კაროტაჟი) არ ჩატარებულა. ვულკანოგენური ნალექების ინტერპრეტა-

ციის ადეკვატური მეთოდიკის არარსებობის გამო, კოლექტორები არ გამოყოფილა. კერ-

ნებში ნავთობის ნიშნების მიხედვით დასასინჯად გამოიყო ერთი ობიექტი (1871–2170 

მ), ჭაბურღილში კი რატომღაც 8 ობიექტი დაისინჯა:  

I ობიექტი (2540–2435 მ) „მშრალი“ აღმოჩნდა.      

 II ობიექტი (2390–2340 მ) – მიღებულია 2 მ³/დღ.ღ. დებიტის მქონე წყლის მოდენა.

 III ობიექტი (2235–2120 მ) – გადასროლა (2165–2125 მ) 2 მ³/დღღ. დებიტის მქონე 

წყლის მოდენა. 

IV ობიექტი (2020–1926 მ) – წყალი − 1,7 მ³, ნავთობი − 0,075 მ³/დღ.ღ.  

 V ობიექტი (1900–1860 მ) – ფლუიდების მოდენა არ ყოფილა.    

№ 6 ჭაბურღილის დასინჯვის შედეგად ნავთობის პირველი ბუდობის გაუხსნე-

ლობა გამოწვეულია იმით, რომ:        

− პროექტის მიხედვით ჭაბურღილი უნდა გაბურღულიყო ვერტიკალურად, რათა 

ბურღვის პროცესშივე ფენების გაუჭუჭყიანებლად გამოცდილიყო 8 ობიექტი ფენგამო-

მცდელით. 

− პროდუქტიული ფენების გაუჭუჭყიანებლად გახსნის მიზნით ტექნიკური 

კოლონა უნდა ჩაშვებულიყო ნავთობის მოსალოდნელი ბუდობის სახურავთან და 

გეოფიზიკოსების მიერ რეკომენდებული ინტერვალი დასინჯულიყო, როგორც ერთი 

ობიექტი.   

− ობიექტის დასინჯვისას მიღებული ნავთობის აპკების, განსაკუთრებით კი 2020-

1926 მ ინტერვალიდან მიღებული ნავთობის მოდენის (0,075 მ³) ინტენსიფიკაციის 

მიზნით საჭირო იყო მარილმჟავით მრავალჯერადი დამუშავება, რაც არ შესრულებულა. 

− ჭაბურღილის საქმეში არ არის დასინჯვისას მიღებული ფლუიდების ანალიზე-

ბი.  

ჩოხატაურის № 8 საძიებო ჭაბურღილი სტრუქტურის პერიკლინზე მდებარეობს 

№ 5-ის დასავლეთით 4250 მეტრში და გაბურღულია 2500 მ სიღრმემდე. შუაეოცენი 

გახსნილია 138–2500 მ ინტერვალში 1,23–1,27 გ/სმ³ სიმკვრივის მქონე თიხის ხსნარით. 

სარეწაო-გეოფიზიკური გამოკვლევების (ნეიტრონ-გამა–კაროტაჟი არ ჩატარებულა) პირ-

ველადი ინტერპრეტაციით 1900–2500 მ ინტერვალში განსაზღვრულია ფორიანი და 

მკვრივი ქანების მორიგეობა, კრებსით დასკვნაში კი კოლექტორული ფენები საერთოდ 

არ არის გამოყოფილი.  

ჭაბურღილის მონაცემებით ბურღვის მაღალი მექანიკური სიჩქარე დაფიქსირე-

ბულია შემდეგ ინტერვალებში: 1814–1858 მ. 18 მ გაიბურღა 18 საათში; 2248–2291მ. 43 მ 

გაიბურღა 15 საათში; 2461–2495 მ. 34 მ გაიბურღა 16 საათში.    

1970–2090 მ ინტერვალის ბურღვის პროცესში ფენგამომცდელით გამოცდისას 40 

წუთში მიღებულია 0,48 მ³ თიხის ხსნარის ფილტრატი. გეოფიზიკოსები გამოცდის გან-

მეორებას მოითხოვდნენ, რაც არ შესრულებულა.      
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ასეთივე რაოდენობის თიხის ხსნარის ფილტრატი მიიღეს 35 წუთში 2188-2140 მ 

ინტერვალის გამოცდისას.          

ჭაბურღილის ბურღვით დამთავრების შემდეგ საექსპლუატაციო კოლონაში 

დაისინჯა 6 ობიექტი: I (2490-2450 მ);  II (2300-2250 მ);  III (2180-2090 მ) და IV (1980-1940 მ). 

ობიექტების დასინჯვის შემდეგ ფლუიდები მიღებული არ ყოფილა. V ობიექტის (1550--

1500 მ) დასინჯვის შედეგად მიღებულია 5 მ³/დღ.ღ. დებიტის მქონე 31 გ/ლ საერთო 

მინერალიზაციის მქონე ქლორკალციუმიანი ფენის წყალი. VI ობიექტის (3400--1283 მ) 

დასინჯვის შედეგად მიღებულია ისევ 5 მ³/დღ.ღ. დებიტის მქონე წყალი. როგორც ჭაბუ-

რღილის მონაცემებიდან ჩანს, შუაეოცენის დასინჯვის შედეგად მათი პროდუქტიულო-

ბის შესახებ ერთმნიშვნელოვანი შედეგები, №№ 5 და 6 ჭაბურღილების ანალოგიურად, 

არც აქ ყოფილა მიღებული. გარდა ამისა, არ დასინჯულა № 5  ჭაბურღილის ძლიერ–

ნავთობიანი (2140-2180 მ) სინქრონული ფენი (2200-2240 მ) და ფენების დასინჯვისას არ 

გამოუყენებიათ მარილმჟავით ზემოქმედება.  

 

მერიის ნავთობგაზსაძებნი ფართობი 

 

ამ ფართობზე სამი ძებნითი ჭაბურღილი გაიბურღა: ჩოლოქის №№ 3, 6, 9.  

ჩოლოქის № 3 ჭაბურღილი მერიის ანტიკლინის თაღურ ნაწილში გაიბურღა 5500 

მ სიღრმემდე. ჭაბურღილმა შუაეცენური ვულკანოგენური ნალექები 2915-5500 მ ინტერ-

ვალში გახსნა. მასზე ზემოდან განლაგებული აღმოჩნდა სარმატის, პლიოცენის და მეო-

თხეულის მძლავრი თიხოვანი ნალექები (2925 მ). შუაეოცენური ნალექების ბურღვისა-

თვის გამოყენებული თიხის ხსნარის პარამეტრები კი ყოველნაირ კრიტიკას აღემატებო-

და: 2905-3732 მ ინტერვალში − 1,85 გ/სმ³; 3732-5102 მ – 1,77-1,80 გ/სმ³; 5102-5500 მ – 1,65 

გ/სმ³. ყოველივე ამის მიუხედავად, ბურღვის პროცესში გაზის გამოვლინებები დაფიქ-

სირდა 3736, 4390, 4419, 4450,  4489  და 4554 მეტრზე. თიხის ხსნარის კატასტროფულ 

შთანთქმებს შუაეოცენური ნალექების ბურღვის პროცესში ადგილი ჰქონდა შემდეგ სი-

ღრმეებზე:  3732 მ (დონის დაცემით), 4912,  5134, 5384 მ. ფენში საათში 12 მ³ ხსნარი შე-

დიოდა, 4994 მ-ზე ხსნარის დონე 140 მეტრამდე დაეცა. 

სარეწაო-გეოფიზიკური გამოკვლევების არასრული კომპლექსით (ნეიტრონ-გამა-

კაროტაჟი არ ჩატარებულა) 4840–5392 მ ინტერვალში გამოიყო 7 გამტარი ფენი, რომელ-

თა შემცველობა ვერ განსაზღვრეს.       

ბურღვის პროცესში 3723–3736 მ ინტერვალის ფენგამომცდელით გამოცდისას 89 

წუთში მიიღეს 3 მ³ თიხის ხსნარის ფილტრატი. ერთმნიშვნელოვანი შედეგის მიღების 

მიზნით ფენის გამოცდა არ გაიმეორეს (გამოცდის წინ თიხის ხსნარის გადმოღვრას 

ჰქონდა ადგილი. პრევენტორის დაკეტვის დროს წნევა 20 ატმ იყო). 4974-5015 მ ინტერ-

ვალის გამოცდისას 60 წუთში მიიღეს 1,1 მ³ დაგაზიანებული წყალი. გეოფიზიკოსების 

მოთხოვნა გამოცდის განმეორების შესახებ არ შესრულებულა. 4990–5080 მ ინტერვალის 

გამოცდისას 75 წუთში მიიღეს 2,78 მ³ დაგაზიანებული წყალი. 
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მერიის ფართობის გეოლოგიური ჭრილი 
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ჭაბურღილის ბურღვით დამთავრების შემდეგ მთლიანი საექსპლუატაციო კო-

ლონის ჩაუშვებლად ფენგამომცდელით გამოსცადეს შემდეგი ობიექტები:  

 I ობიექტი (5410–5302 მ). 10 წუთში  მიიღეს 1,1 მ³ თიხის ხსნარის ფილტრატი.  

II ობიექტი (5300–5210 მ). 25 წუთში  მიიღეს 11 მ³ ქლორკალციუმიანი სუსტად და-

გაზიანებული წყალი. გაზი შეიცავდა 90,25% მეთანს და 9% მძიმე ნახშირწყალბადებს. 

III ობიექტი (5180–5150 მ). 40 წუთში  მიიღეს 5 მ³  სუსტად დაგაზიანებული 

ქლორკალციუმიანი (მინერალიზაცია 6 გ/ლ) ფენის წყალი.      

IV ობიექტი (5020–4975 მ). 25 წუთში  მიიღეს 11 მ³ ქლორკალციუმიანი წყალი (მი-

ნერალიზაცია 8 გ/ლ). 

V ობიექტი (4920–4840 მ). 48 საათში მიიღეს 220 მ³/დღ.ღ. ძლიერ დაგაზიანებული 

წყალი. გაზის დებიტი იყო 3000 მ³/დღ.ღ. პაკერის 730 მეტრზე დაყენების შემდეგ წყლის 

დებიტი 250 მ³/დღ.ღ. გახდა. წყალი 7 გ/ლ მინერალიზაციის მქონეა, ქლორკალციუმია-

ნია, ტემპერატურა 75°C-ია, გაზის დებიტი 5000 მ³ დღე–ღამეში, წნევა მილში 80 ატმ, მი-

ლგარეთ 256 ატმ, გაზის ალის სიმაღლე 4 მ. გაზი შეიცავს: 71,52% მეთანს და 25% მძიმე 

ნახშირწყალბადებს. 

VI ობიექტი (3740–3675 მ). 430 წუთში მიიღეს 15 მ³ დაგაზიანებული  (მინერალი-

ზაცია 7 გ/ლ)  წყალი.          

VII ობიექტი (2940–2921 მ). 219 წუთში ფლუიდების მოდენას ადგილი არ ჰქონია.

 ფენების გამოცდის შედეგად გაზის ბუდობების აღმოჩენა ვერ მოხერხდა, შემდეგი 

მიზეზების გამო: 

− ფენგამომცდელით ბურღვის პროცესში მუშაობისას ერთმნიშვნელოვანი შედე–

გების მიღება ვერ ხერხდებოდა, დაგაზიანებული თიხის ხსნარის ფილტრატის მიღები-

სას ფენის გამოცდას განმეორებით არ ატარებდნენ;     

− სარეწაო-გეოფიზიკური გამოკვლევების კომპლექსის ჩაუტარებლობის გამო, გა-

მტარი ფენების შემცველობის განსაზღვრა ვერ ხერხდებოდა, რის გამოც ჭაბურღილების 

ბურღვით დამთავრების შემდეგ ობიექტების ფენგამომცდელით გამოცდისას (რაც ინს-

ტრუქციით დაუშვებელია) გამოიცადა წყლიანი ფენებიც, რომლებიც გაზისა და ნავთო-

ბის ფენების მუშაობას ახშობდნენ. არ ტარდებოდა საიზოლაციო სამუშაოები წყლიანი 

ფენების ჩასახშობად და სხვა. 

ჩოლოქის №6 ძებნითი ჭაბურღილი მერიის ანტიკლინის თაღურ ნაწილში გაიბუ-

რღა 5000 მ სიღრმემდე. ჭაბურღილმა შუაეცენური ვულკანოგენური ნალექები 1050-

5500მ ინტერვალში გახსნა. მასზე ზემოდან ტრანსგრესიულად განლაგებული აღმოჩნდა 

სარმატული თიხები. როგორც სხვა ჭაბურღილებში, აქაც შუაეოცენური ნალექების ბურ-

ღვისათვის გამოყენებული იყო 1,5 გ/სმ³ კუთრი წონის მქონე დამძიმებული თიხის ხსნა-

რი. 

სარეწაო-გეოფიზიკური გამოკვლევების თანახმად, შუაეოცენური ნალექები რამ-

დენიმე გამტარ ფენს შეიცავს, მაგრამ მათი მდებარეობა ამ ჭაბურღილში ვერ განისაზღვ-
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რა ნეიტრონ-გამა-კაროტაჟისა და სხვა მეთოდების ჩაუტარებლობის გამო. 

 4699–4803 მ ინტერვალის ბურღვის პროცესში ფენგამომცდელით გამოცდისას 34 

წუთში ფენიდან ფლუიდების მოდენას ადგილი არ ჰქონია. გეოფიზიკოსების დასკვნით, 

უმაღლესი ხარისხის გაჭუჭყიანების გამო, რაზეც ფენის მაღალი (660 ატმ) წნევა მიუთი-

თებს, ტემპერატურა 135°C.  

ჭაბურღილის ბურღვით დამთავრების შემდეგ ტექნიკურ კოლონაში ფენგამომ-

ცდელით გამოიცადა 6 ობიექტი:         

I ობიექტი (4695-4558მ). 72 წუთში მიიღეს 24 მ³ დაგაზიანებული წყალი. გეოფიზი-

კოსების დასკვნით წნევის აღდგენის მრუდზე წნევის მკვეთრი ზრდა (ფენის წნევა 657 

ატმ) გამოწვეულია ფენის გაჭუჭყიანებით. მოითხოვდნენ გაწმენდას პროდუქტიულო-

ბის გაზრდის მიზნით, რაც არ შესრულებულა. ამავე მიზეზით „მშრალი“ აღმოჩნდა და-

ნარჩენი 5 ობიექტიც (3770–3710, 3330–3250, 2550–2490, 1835–1719, 1680–1572 მ). 

 ჩოლოქის №9 ძებნითი ჭაბურღილიც მერიის ანტიკლინის თაღურ ნაწილში გაი-

ბურღა 5000 მ სიღრმემდე, №3-ის დასავლეთით ჭაბურღილმა შუაეცენური ვულკანო-

გენური ნალექები 3000-5000 მ ინტერვალში გახსნა. მასზეც, №6-ის მსგავსად, ზემოდან 

ტრანსგრესიულად განლაგებული აღმოჩნდა სარმატული თიხები. როგორც სხვა ჭაბუ-

რღილებში, აქაც შუაეოცენური ნალექების ბურღვისათვის გამოყენებული იყო 1,73-1,87 

გ/სმ³ კუთრი წონის მქონე  დამძიმებული თიხის ხსნარი.     

ბურღვის პროცესში თიხის ხსნარის შთანთქმას ადგილი ჰქონდა:    

4432 მ  სიღრმეზე − 60მ³, ცირკულაციის შეწყვეტით; 4835 მ-ზე −15 მ³.   

სარეწაო-გეოფიზიკურიგამოკვლევების სრული კომპლექსის ჩაუტარებლობის გა-

მო, 4300-4982 მ ინტერვალში გამოყოფილი 19 სუსტად გამტარი ფენის შემცველობის 

განსაზღვრა ვერ მოხერხდა.  

გაზოკაროტაჟული გამოკვლევებით, გაზის შემცველობა 4436–4466 მ ინტერვალში 

0,5%-ია; 4832 მ-ზე−1,8%; 4967 მ-ზე−0,9%.  

ბურღვის პროცესში ფენგამომცდელით გამოიცადა 4419–4552 მ ინტერვალი. 40 

წუთში მიიღეს 0,95 მ³დაგაზიანებული თიხის ხსნარის ფილტრატი, რომელიც 6,25% ნავ-

თობის ტიპის სითხეს შეიცავდა. გეოფიზიკოსების დასკვნით, ფენი შესაძლო გაზშემცვე-

ლად ითვლებოდა და გამოცდის განმეორებას მოითხოვდნენ.   

ჭაბურღილის ბურღვით დამთავრების შემდეგ შუა ეოცენში ფენგამომცდელით 

გამოიცადა 5 ობიექტი:           

I ობიექტი (4990-4950 მ). 48 საათში მიიღეს 83 მ³ ძლიერ დაგაზიანებული ქლორკა-

ლციუმიანი წყალი. გაზი  შეიცავდა 94% მეთანს და 6% ეთანს და სხვა მძიმე ნახშირწყა-

ლბადებს. 

II ობიექტი (4920-4870 მ). 5 საათში მიიღეს 0,6 მ³  დაგაზიანებული თიხის ხსნარი. 

თიხის ხსნარის სიმკვრივე 1,65 გ/სმ³ შეადგენდა, ბურღვის პროცესში კი 1,87 გ/სმ³ იყო.
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 III ობიექტი (4850–4770 მ). 90 საათში მიიღეს 45 მ³  დაგაზიანებული თიხის ხსნარი. 

გაზი  შეიცავდა 93,62% მეთანს და 6,38% მძიმე ნახშირწყალბადებს.    

IV ობიექტი (4470-4430 მ). 5 დღე–ღამეში მიიღეს 5 მ³ დაგაზიანებული სულფატნა-

ტრიუმიანი მტკნარი წყალი. გაზი  შეიცავდა 95% მეთანს და 5% მძიმე ნახშირწყალბა-

დებს.   

V ობიექტი (4425-4400 მ). 17 საათში მიიღეს 0,8 მ³  დაგაზიანებული თიხის ხსნარის 

ფილტრატი.   

           

ჩოლოქის ნავთობგაზსაძებნი ფართობი 

 

ამ ფართობზე გაბურღულია სამი საძებნი ჭაბურღილი: ჩოლოქის №№1,2 და 5.  

ჩოლოქის № 1 გაიბურღა საქართველოსათვის რეკორდულ, 5870 მ სიღრმემდე. 

ჭაბურღილმა შუაეცენური ნალექები150-5870 მ ინტერვალში გახსნა. შუაეოცენური ნა-

ლექების ბურღვისათვის ამ შემთხვევაშიც მიუღებლად დამძიმებული თიხის ხსნარები 

იყო გამოყენებული: 0-3020 მ − 1,16-1,34 გ/სმ³; 3020–3366 მ –1,42-1,52გ/სმ³; 3366–5500 მ – 

1,60-1,70 გ/სმ³; 5500–5870 მ – 1,80 გ/სმ³. ჭაბურღილის ბურღვის პროცესში თიხის ხსნა-

რის შთანთქმა და ნავთობისა და გაზის გამოვლინება არ დაფიქსირებულა.   

სარეწაო-გეოფიზიკური გამოკვლევების არასრული კომპლექსის მონაცემებით 

2695-5870 მ ინტერვალში გამოყოფილი გამტარი ფენების ფლუიდების შემცველობაზე 

გეოფიზიკური დასკვნა არ არის.         

ბურღვის პროცესში ფენგამომცდელით გამოიცადა 4 ინტერვალი (3800–3870; 

4034–4123; 4135–4222;  4665–4720 მ), რომელთა გამოცდის შედეგად ფლუიდების 

მოდენას ადგილი არ ჰქონია. ჭაბურღილის ბურღვით დამთავრების შემდეგ მთლიანი 

საექსპლუატაციო კოლონის ჩაუშვებლად ფენგამომცდელით გამოიცადა 5 ობიექტი:  

5660–5500; 5219–5114; 4810-4794; 4348–4330; 2977-2945 მ. ფლუიდების მოდენა არც 

აღნიშნული ობიექტების გამოცდის შედეგად ყოფილა მიღებული.    

შუაეოცენური ნალექების გამოცდის შედეგად ფლუიდების მიუღებლობის ერთმ-

ნიშვნელოვნად შეფასება შეუძლებელია მათი საექსპლუატაციო კოლონაში ჩვეულებ-

რივი მეთოდებით დაუსინჯველობის გამო.      

ჩოლოქის № 2 ძებნითი ჭაბურღილი გაბურღულია 3605 მ სიღრმემდე. შუაეოცე-

ნური ნალექები გახსნილია 300–3605 მ ინტერვალში, 1,18-1,40 გ/სმ³სიმკვრივის მქონე 

თიხის ხსნარით. თიხის ხსნარის შთანთქმას ბურღვის პროცესში ადგილი ჰქონდა 800-

1200 მ ინტერვალში.  

სარეწაო-გეოფიზიკური გამოკვლევების არასრული კომპლექსის მონაცემების ინ-

ტერპრეტაციით, გეოფიზიკოსების დასკვნით 936-955 მ ინტერვალში ფენი გამტარი  

პროდუქტიულია; 408–1152 მ ინტერვალში 12 წყალშემცველი ფენია; 1236–1517 მ ინ-

ტერვალში – 12 წყალშემცველი ფენი; 3506–3512; 3566–3570; 3577–3579 მ ინტერვალების 

გამტარი ფენები არაპროდუქტიულებია.    
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აღნიშნული ფენების არაპროდუქტიულობა გეოფიზიკოსების მიერ ახსნილია 

ხსნარის სუსტი შეღწევადობით. მაღალი წინაღობა, მათი აზრით, გამოწვეულია მაღალ-

ომიანი მინერალების შემცველობით, ხოლო მაღალი გამა–გამოსხივება რადიოაქტიური 

ელემენტების რაოდენობის გადიდებით ქანში.      

გეოფიზიკოსების აღნიშნული დასკვნა შუაეოცენური გამტარი ფენების არაპრო-

დუქტიულობაზე, რომელიც სარეწაო-გეოფიზიკური გამოკვლევების მხოლოდ არასრუ-

ლი კომპლექსის მონაცემების საფუძველზე გაკეთდა, ერთმნიშვნელოვნად არ შეფასდა. 

მით უმეტეს, აღნიშნული გამტარი ფენები ჭაბურღილის ბურღვის პროცესში ფენ-

გამომცდელით არ გამოცდილა, ხოლო ბურღვის დამთავრების შემდეგ საექსპლუატაციო 

კოლონაში არ დასინჯულა.  

ჩოლოქის № 5 ძებნითი ჭაბურღილი გაიბურღა 2504 მ სიღრმემდე, ცარცული 

ნალექების ნავთობგაზიანობის შესწავლის მიზნით. ფაქტიურად კი 80-2504 მ ინტერ-

ვალში ჭაბურღილმა შუაეოცენური ნალექები გახსნა. აღნიშნულ სიღრმეზე ცარცული 

ნალექების გაუხსნელობის გამო, ჭაბურღილი ლიკვიდირებულია. რაც შეეხება შუაეოცე-

ნურ ნალექებს, ისინი არ გამოკვლეულა, სარეწაო-გეოფიზიკის სრული კომპლექსით და 

არც დასინჯულა ბურღვით დამთავრების შემდეგ. 

ჩოლოქის №№1,2, 3,  5,6, 9  და ჩოხატაურის №№ 1, 4,  5, 6,  8 ჭაბურღილების ზე-

მომოყვანილი მონაცემების ანალიზის საფუძველზე შეიძლება დავასკვნათ, რომ აღნიშ-

ნული ჭაბურღილების კონდიციურად გაბურღვისა და დასინჯვის შემთხვევაში შუა-

ეოცენურ ნალექებში შესაძლებელია გახსნილიყო მრავალფენიანი, მაღალპროდუქ-

ტიული ნავთობისა და გაზის ბუდობები. მათი გაუხსნელობა განპირობებულია შემ-

დეგი შეცდომების გამო:    

− გამტარი ნავთობგაზშემცველი ფენების გამოცდა ჭაბურღილების ბურღვით 

დამთავრების შემდეგ საექსპლუატაციო კოლონებში არ ხდებოდა, რაც ინსტრუქციით 

დაუშვებელია. ფენების ასეთი გამოცდისას შეუძლებელია ნავთობის შეცვლა წყლით, 

ხანგრძლივი დრენირება, ნავთობისა და გაზის მცირე მოდენების შემთხვევებში მათი 

ინტენსიფიკაციის მიზნით, მარილმჟავით დამუშავება და სხვა. ფენგამომცდელით გა-

მოიცადა ჩოხატაურის №№ 1, 4 და ჩოლოქის №№1,3,6, 9 ჭაბურღილები, რის გამოც ერ-

თმნიშვნელოვნად ვერ შეფასდა შუაეოცენური ნალექების შესაძლო სამრეწველო ნავთო-

ბგაზშემცველობა.       

− შუაეოცენური ნალექების არასრულყოფილად დასინჯვა ჩოხატაურის №№ 5, 6, 

8 ჭაბურღილების ბურღვით დამთავრების შემდეგ გამოწვეულია მათთვის ოპტიმალუ-

რი კონსტრუქციების შეურჩევლობით და ნავთობისა და გაზის ინტენსიფიკაციის მიზ-

ნით ფენზე ზემოქმედების სამუშაოების ჩაუტარებლობის გამო.     

მაგალითად, ჩოხატაურის № 5 ჭაბურღილში ნავთობის პირველი ბუდობის ცალ-

კეული ინტერვალები დაისინჯა 324 და 140 მმ-იანი კოლონებით გადახურვის პირობე-

ბში, რის შემდეგაც  ფლუიდის ის რაოდენობაც ვერ მიიღეს, რომელიც ბურღვის პროცეს-

ში გამოცდისას იყო მიღებული. ასევე არაკონდიციურად მოხდა ნავთობის შესაძლო მე-

ორე ბუდობის (2505–2560 მ) და № 5 ჭაბურღილის ნავთობის პირველი ბუდობის სინ-

ქრონული ინტერვალების გახსნა და დასინჯვა №№ 6 და 8  საძიებო ჭაბურღილებში.  
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− სარეწაო-გეოფიზიკური გამოკვლევების სრული კომპლექსის ჩაუტარებლობის 

და ვულკანოგენური ნალექების ინტერპრეტაციის ადეკვატური მეთოდიკის უქონლო-

ბის გამო, ვერ ხერხდებოდა ნავთობ და გაზშემცველი ფენების ერთმნიშვნელოვნად 

გამოყოფა, რის გამოც ერთდროულად ხდებოდა ნავთობგაზშემცველი და წყლიანი 

ფენების დასინჯვა.   

− ფენების გამოცდა მათი გახსნიდან დიდი ხნის დაგვიანებით და დიდი ინტერ-

ვალებით ხდებოდა როგორც ბურღვის პროცესში, ასევე ბურღვით დამთავრების შემდეგ, 

რის გამოც, როგორც აღვნიშნეთ, ერთდროულად გამოიცდებოდა პროდუქტიული და 

წყლიანი ფენები, რომლებიც უპირატესი აგრესიულობის შედეგად ახშობდა ნავთობისა 

და გაზის ფენების მუშაობას. 

− ფენის გამოცდისას თიხის ხსნარის ფილტრატების ნავთობისა და გაზის ნი-

შნების მიღების შემთხვევაში, ერთმნიშვნელოვანი შედეგების მიღების მიზნით, არც ერ-

თხელ არ შესრულებულა ფენის განმეორებითი გამოცდა. ასევე არ შესრულებულა მიღე-

ბული წყლების საიზოლაციო სამუშაოები ნავთობისა და გაზის პოტენციური შესაძლებ-

ლობების დადგენის მიზნით და სხვა. 

− ყველაზე მთავარი და მნიშვნელოვანი შეცდომა მაინც ალბათ შუაეოცენური 

ნალექების დამძიმებული თიხის ხსნარით ბურღვა იყო, რამაც ბურღვის პროცესში ნავ-

თობგაზგამოვლინებათა სრული იზოლაცია მოახდინა. ბურღვის დამთავრების შემდეგ 

კი აღარაფერი გაკეთებულა შესაძლო ნავთობგაზგამოვლინებათა ინტერვალებზე 

დამძიმებული თიხის ხსნარებით ზემოქმედების შედეგების სალიკვიდაციოდ.  

ზემოაღნიშნულმა სუბიექტურმა და ობიექტურმა შეცდომებმა, რომლებიც დაშვე-

ბულია ჩოხატაურისა და ჩოლოქის საძებნ-საძიებო ჭაბურღილების ბურღვის, გამოცდის 

და დასინჯვის პროცესში განაპირობა შუაეოცენური, ვულკანოგენური ნალექების ნავ-

თობგაზშემცველობის ერთმნიშვნელოვნად შეუფასებლობა გურიის მთიანეთში. 

შუაეოცენური ნალექების ნავთობგაზიანობის შესწავლის ამ ეტაპზე ყოველმხრივ 

დასაბუთებულად მიგვაჩნია ძებნითი ბურღვის განახლება პირველ რიგში ძიმითისა და 

მერიის ფართობებზე, ნავთობისა და გაზის მაღალპროდუქტიული საბადოების გახსნის 

მიზნით.  

ზემომოყვანილი არგუმენტების საფუძველზე გურიის შუაეოცენურ ნალექებში 

მრავალფენიანი ნავთობისა და გაზის მასიური ბუდობის გახსნის მიზნით, ძებნითი 

ჭაბურღილი № 1, საპროექტო სიღრმით 4650 მ უნდა გაიბურღოს  ძიმითის ფართობზე 

გაბურღულ ჩოხატაურის № 5 ჭაბურღილთან (ჭაბურღილის გაბურღვის დასაბუთება 

თან ერთვის), რომელიც შეაფასებს № 5 ჭაბურღილის მიერ 1800–3900 მ ინტერვალში გა-

ხსნილი ნავთობის შესაძლო სამი ბუდობის, ხოლო 3900–4600 მ ინტერვალში კი გაზის 

ორი ბუდობის სამრეწველო მნიშვნელობას.  

მეორე ძებნითი ჭაბურღილის ბურღვა დასაბუთებულად მიგვაჩნია მერიის ფარ-

თობზე ჩოლოქის №№ 3 და 9 ჭაბურღილებს შორის, საპროექტო სიღრმით 5500 მ,  შუა-

ეოცენური ნალექების გაზშემცველობის შესწავლის მიზნით 3000–5500 მ ინტერვალში, 

სადაც, როგორც ზემოთ აღვნიშნეთ, შეიძლება გაზის არანაკლებ ორი მაღალპროდუქ-

ტიული ბუდობის გახსნა. 
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ამ საპროექტო ჭაბურღილების მიერ ნავთობისა და გაზის ბუდობების გახსნის 

შემდეგ საძიებო ჭაბურღილები უნდა გაიბურღოს გურიის სხვა პერსპექტიულ ფართო-

ბებზეც შემდეგი თანამიმდევრობით; გულიანი-აკეთი, ბაილეთი, ჩოლოქი და ა. შ.  

ძებნითი სამუშაოების პარალელურად შესაძლებელია სარეაბილიტაციო სამუშა-

ოების ჩატარება ჩოხატაურის № 4 და  ჩოლოქის № 9 ჭაბურღილებში.   
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PROSPECTS OF OIL POOLS DETECTION IN THE MIDDLE JURASSIC 

DEPOSITS OF GEORGIA 
 

Abstract: On the basis of generalization of chemical and micro component analysis of various ground water confined 

to the Middle Eocene volcanogenic-sedimentary deposits on the oil fields of Eastern Georgia data and with 

a glance of general paleohydrogeology, lithology-facial and structural situation forming these deposits by 

comparison with similar data concerning to Lias and Bajocian formations understanding is expressed about 

the possible availability of oil large deposits in volcanogenic-sedimentary series of Middle Jurassic. 

Key words: Oil pool, mother rock, volcanogenic-sedimentary formation, micro components, associated water. 

 

On the territory of Georgia the prospected oil productive layers 

and collectors are confined to different stratigraphic stages beginning 
from Upper Cretaceous to marine and continental sediments of 
Akchagil-Apsheron [1]. However among the variety of oil-bearing rocks 
it is possible to pick out the main age groups characterized by highest 

degree of oil-bearing capacity, namely: 
- Carbonaceous deposits of Upper Cretaceous; 
- Volcanogenic – sedimentary rocks of Middle Eocene; 
- Terrigenous deposits of Miocene. 

Bituminous layers of Maikopi series (Upper Oligocene) are oil-
bearing also and in addition it is considered as oil productive medium 
on several proved areas of Eastern Georgia [2, 3].  
The samples of associated water selected from boreholes show the 

chloride – calcium chemical composition characterized by deep reducing action of forming 
hydrocarbons. In the present article the ascent is made on the volcanogenic – sedimentary rocks 
of Middle Eocene as a main oil-bearing complex in Georgia’s reality. Connected with this series 

ground water (sites Samgori, Rustavi, Teleti) accede by micro components concentrations and 
total mineralization value is far from the water of other stratigraphic unites [4]. It is natural with a 
glance of dilution of syngenetic sediment water by infiltration water which takes place in the 
considered geological formation. Through various water mixing absolutely different generation is 
reflected with sharply decreasing of micro components content. Consequently, the structure 
contained in the considered water should be attributed as having no prospects of oil-and-gas 
presence. But just the Middle Eocene volcanogenic deposits contain commercial oil-and-gas in 
Samgori and other areas of Eastern Georgia. Certainly, there isn’t any paradox. Simply Eocene 
deposits are favorable collectors and they construct appropriate tectonic structure for 
accumulation of migrated oil together with associated water. Characteristic trait of the water is 

that they conserved the initial chemical composition (chloride-calcium type) and they contain all 
the micro components of oil water. Thus, the low content of micro components does not 
eliminate the possibility of oil presence in similar structures and such structures can’t be 
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considered as mother rock for oil producing. It is impossible to solve this question without taking 
into account the complex of geological – hydro geochemical factors. It is obvious that we deal 
with the secondary oil reservoir most probably initially formed within the bituminous clayey and 
sandstone sediments of Maikopi series (Upper Oligocene). It is known that consequently 
catagenesis clayey series is subjected to compaction with intensive expression of fluids. Migration 
of fluids occurs both in ascending and descending directions depending from direction and 
cyclicality of compressing tensions. In our opinion    confined to the Middle Eocene deposits oil 
hasn’t any wide perspective because of bounded possibility of mother rock (Maikopi series) itself. 

According to our data ground water confined to Lias (Lower Jurassic) shale series are 
enriched by micro components characterized by oil associated water. Besides ingress of oil and 
intensive liberation of combustible gas can be observed in the boreholes. Great thickness (more 
2000 m) series of clay-slate in addition to other organic materials contain the organic carbon in 
quantity up 3 % [5]. This phenomenon should be a significant factor for producing hydrocarbons 
in this series having favorable conditions for accumulation and biochemical transformation of 

sediments. Considered layers are intensively metamorphized, which makes improbable retention 
of oil, the main mass of which should migrate up to the overlying deposits forming the 
accumulations in collector layers. The same could successfully be applied for both the 
volcanogenic series of Bajocian stage (Middle Jurassic) and terrigenous-carbonaceous rocks of 

Upper Jurassic - Lower Cretaceous. Special attention should be paid to the Middle Jurassic 
volcanogenic series because it is absolutely similar to the Middle Eocene volcanogenic deposits 
both by genesis and lithological composition. The last one is the main oil-bearing geological 
formation on the territory of Eastern Georgia. The expected depth of occurrence of Bajocian 
sediments within the Kartli valley (Kaspi-Gori distrcts) is about 5000 m, it means that by drilling to 
the depth about 6000 m it will be possible (greatly probable) to strike large-scale deposits of oil 
and gas. Therefore, in our opinion, large accumulation of industrial oil should be searched in 
deep-laying Mesozoic deposits of Georgia. 
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uak  551.24                               მ. თოფჩიშვილი, გ. ნადარეიშვილი, თ. ლომინაძე 

  

mosazrebebi saqarTvelos triasuli 

paleogeografiuli garemos Sesaxeb 

 

referati: საქართველოს ტერიტორიაზე გაჭრილი მრავალრიცხოვანი ჭაბურღილის მონაცემების, ავ-

ტორების მიერ ჩატარებული კვლევების და ქართულ და უცხოურ გეოლოგიურ ლიტერატუ-

რაში არსებული ინფორმაციის ანალიზის საფუძველზე გამოთქმულია მოსაზრებები საქართ-

ველოს ტერიტორიაზე triasul droში ხმელეთისა და ზღვის განაწილების კანონზომიერე-

ბის შესახებ. როგორც ჩანს, ზღვით უნდა ყოფილიყო დაფარული Tanamedrove კავკასიონის 

სამხრეთი ფერდობის ტერიტორია. სავარაუდოა, რომ თანამედროვე ამიერკავკასიის მთათა-

შუეთის, აჭარა-თრიალეთის და ართვინ-ბოლნისის ზონების ტერიტორია, სადაც იმ დროში 

ნალექდაგროვებას ადგილი არ ჰქონდა, ტრიასულ, ყოველ შემთხვევაში, გვიანტრიასულ 

დროს ხმელეთს წარმოადგენდა. 

sakvanZo sityvebi: ტრიასი, ტეთისი, დიზის სერია, ნარულის წყება. 

 

საქართველოს ტერიტორიაზე ტრიას-

ულ დროს მიმდინარე გეოლოგიური პროცე-

სები, სამწუხაროდ, სრულყოფილად არ არის 

შესწავლილი და მასთან დაკავშირებული 

მრავალი საკითხი დღესაც ბუნდოვანია და 

პრობლემად რჩება.  

ჩვენი მოსაზრებები საქართველოში 

ალპური ტექტოგენეზის დასაწყისში მიმდი-

ნარე გეოლოგიური პროცესების შესახებ (სე-

დიმენტაცია, მაგმატიზმი, გეოდინამიკა და 

სხვა) დაფუძნებულია საქართველოს ტერი-

ტორიაზე გაჭრილი მრავალრიცხოვანი ჭაბურღილის ჭრილების 

შესწავლის [38], ავტორების მიერ ჩატარებული კვლევების, ქართულ და უცხოურ გეოლ-

ოგიურ ლიტერატურაში არსებული ინფორმაციის ანალიზზე. მიუხედავად ამისა, 

ვაცნობიერებთ, რომ ისინი არ შეიძლება ჩაითვალოს  დამთავრებულ 

გეოლოგიურ მტკიცებულებად, მაგრამ ვიმედოვნებთ გარკვეულ 

წვლილს შეიტანს ამ პრობლემის საბოლოო გადაწყვეტაში. 

ფაქტობრივი მასალა 

საქართველოს ტერიტორიაზე ტრიასული ნალექები, დიზის 

ვულკანოგენურ-დანალექი სერიის გარდა, უკანასკნელ ხანებამდე 

ცნობილი არ იყო. ბოლო დროს ძირულის კრისტალური შვერილის 

დასავლეთ პერიფერიაზე ჩატარებული პალეოფლორისტული კვლე-

ვების [36,35] შედეგად დადგინდა, რომ ადრე „ქვედა ტუფიტების“ სახელწოდებით ცნო-

 
თ. ლომინაძე, 

სტუ–ის პროფესორი 

 
მ. თოფჩიშვილი, 

საქ. მეცნ. ეროვნული 

აკადემიის წევრ–კორე-

სპონდენტი, საქართვე-

ლოს გეოლოგიის 

ინსტიტუტი 

 

 
გ. ნადარეიშვილი,  

აკად. დოქტორი, საქარ-

თველოს გეოლოგიის 

ინსტიტუტი 
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ბილი წყება [23,39], რომელსაც შემდგომში ნარულის წყება ეწოდა [21] და ადრე ლიასუ-

რად იქნა მიჩნეული [43], შეიცავს მდიდარ, გვიანტრიასული ფლორის კომპლექსს. მ. 

თოფჩიშვილის [43,44] და ა. ყანჩაველის [1] აზრით, წყების ქვედა ნაწილი წარმოდგენი-

ლია კონგლომერატებით, გრაველიტებით, არკოზული და კვარცქარსიანი ქვიშაქვებით 

და ალევრიტული თიხებით, რომლებიც უხვად შეიცავს განახშირებული მცენარეების 

დეტრიტუსს. წყების ზედა ნაწილი (900 მ) კი წარმოდგენილია მჟავე შედგენილობის 

წვრილნატეხოვანი ტუფებით, გვხვდება აგრეთვე ბაზალტების ლავური განფენები და 

დიაბაზ-პორფირიტების შრეძარღვები [26]. აღსანიშნავია, რომ წყებაში ტერიგენული 

მასალა ძირითადად წარმოდგენილია გრანოფირების, კვარცპორფირების, ალბიტოფი-

რების და გრანიტ-მეტამორფული კომპლექსის გადანარეცხით. წყების სიმძლავრე 1000 მ 

ფარგლებშია. ამრიგად, ძირულის მასივის დასავლეთ პერიფერიაზე გაბატონებულია სა-

ნაპირო ზღვის უხეშმარცვლოვანი ფაციესის ნალექები, რომლებიც ხმელეთის უშუალო 

სიახლოვეზე მიუთითებს. ეს დასტურდება აგრეთვე ამ ქანებში განახშირებული მცენა-

რეების დეტრიტუსის სიუხვითაც. ი. კახაძის [32] შეხედულებით, ეს ნალექები ლიმნურ 

ან დროებით წყალსატევების პირობებში ფორმირდებოდა. განსხვავებული სურათია 

ძირულის მასივის ჩრდილო პერიფერიაზე, სადაც ნარულის წყების ანალოგი, მდ. ყვი-

რილას ხეობის გასწვრივ, სოფ. სალიეთიდან ქ. ჭიათურამდე წარმოდგენილია მხოლოდ 

ვულკანური ქანებით [27], რომელთა შორისაც გაბატონებულია კვარცპორფირები, კვარ-

ციანი ალბიტოფირები და მათი, ძირითადად, წვრილნატეხოვანი, არაშრეებრივი ტუფე-

ბი, იშვიათად ვულკანური ბრექჩიები. ტუფები გარეგნულად იასპისებს ჰგავს; მათში 

ხშირია გაკაჟებული მცენარეების ღეროები, ნახშირიანი ფიქლების, კვარციტების და 

კრისტალური ფუნდამენტის ამგები ქანების–ფილიტების, ქარსიანი ფიქლების და სხვა-

დასხვა გრანიტოიდის კუთხედი ნატეხები. ყურადსაღებია, რომ ამ ქანების შეფერილ-

ობაში, როგორც მათი აღწერიდან ჩანს, სჭარბობს მოწითალო და ვარდისფერი ტონები. 

გარდა ამისა, ა. ყანჩაველის [2] მონაცემებით, მათში გვხვდება იგნიმბრიტები და 

ტუფოლავები, რომელთა წარმოშობა დასაშვებია მხოლოდ სუბაერულ პირობებში, პი-

როკლასტური მასალის შეცხობის შედეგად. ზემოთქმულიდან გამომდინარე, უნდა 

დავუშვათ, რომ ვულკანური პროცესი მიმდინარეობდა ხმელეთის პირობებში. ეს დას-

ტურდება აგრეთვე წყების ამგები ქანების წითელ–ფერადი შეფერილობით, რაც განპი-

რობებული უნდა ყოფილიყო მათში არსებული ორვალენტოვანი რკინის (Fe+2)) სამვალე-

ნტოვანში (Fe+3) გადასვლით. ამავე მოვლენასთან უნდა ყოფილიყო დაკავშირებული იგ-

ნიმბრიტების და ტუფოლავების წარმოშობაც. კერძოდ, ხმელეთზე ამოფრქვეულ პიროკ-

ლასტურ ნაკადში („მწველი ღრუბლის“ ნაკადში) ჟანგვის მაღალი პოტენციალის  პირო-

ბებში (ჰაერზე) ჟანგვის პროცესის შედეგად გამოყოფილი სითბო სავსებით საკმარისი 

უნდა ყოფილიყო გავარვარებულ (600-800°), ბლანტ მდგომარეობაში მყოფი პიროკლა-

სტური მასალის შეცხობისთვის. ამრიგად, ზემოთქმულიდან და ჭრილების შეპირისპი-

რებიდან გამომდინარე, შეიძლება დავუშვათ, რომ გვიანტრიასულ დროში ძირულის 

კრისტალური შვერილის ჩრდილო პერიფერიაზე, მდ. ყვირილის აუზში, ხმელეთის პი-

რობებში განლაგებული იყო ცენტრალური ტიპის ვულკანური ნაგებობა, რომლის ამოფ-

რქვეული მასალის სიმძლავრე 1 კმ-ის ფარგლებშია. 
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არაა გამორიცხული, რომ ნარულის წყების ლითოფაციესურ და სტრატიგრაფი-

ულ ანალოგს წარმოადგენდეს  ძირულის შვერილის აღმოსავლეთ პერიფერიაზე, სოფ. 

ბერძენეულის მიდამოებში გაჭრილი ღრმა  ჭაბურღილის  გომი №5–ის მიერ 3050–3300 მ 

სიღრმეზე გახსნილი ნალექები, რომლებიც წარმოდგენილია პოლიმიქტური კონგლომე-

რატებით, არკოზული და კვარც-არკოზულ-მუსკოვიტიანი ქვიშაქვებით. ისინი ფარავენ 

(3000 მ) პალეოზოურ კატაკლაზირებულ, ორქარსიან ნაცრისფერ გრანიტებს და ხილუ-

ლი უთანხმოების გარეშე ზემოთ გადადიან კონგლომერატების, არკოზულ და კვარც-

გრაუვაკული ქვიშაქვების და რქატყუარიანი დაციტების ლავური განფენების წყებაში, 

რომელიც ქვედალიასურად უნდა ჩაითვალოს. რაც შეეხება მის ქვემოთ განლაგებულ 

წყებას, რომელიც ადრე ლიასური ნალექების ქვედა ნაწილად იყო მიჩნეული და ნარუ-

ლის წყების ანალოგად ითვლებოდა, ამ უკანასკნელის მსგავსად, გვიანტრიასულ წარმო-

ნაქმნად შეიძლება მივიჩნიოთ. აღსანიშნავია, რომ კონგლომერატებში ქვარგვალების 

დიდი ნაწილი, მდ. ნარულiს ჭრილის კონგლომერატების მსგავსად, კვარცპორფირებ-

ით, გრანოფირებით და ალბიტოფირებითაა წარმოდგენილი. 

ამრიგად, გვიანტრიასულ დროში ძირულის კრისტალურ  შვერილზე და მის პე-

რიფერიებზე არსებობდა როგორც წყალმარჩხი სანაპირო ზღვა დაჭაობებული ლაგუნე-

ბით და ტორფდაგროვებით, ასევე ხმელეთი, მასზე განვითარებული ცენტრალური ტი-

პის ვულკანური ნაგებობებით, დამახასიათებელი პლინიური ტიპის მჟავე შედგენილო-

ბის პიროკლასტური ნაკადების ამოფრქვევებით და, შესაბამისად, იგნიმბრიტების და 

ტუფოლავების ფორმირებით. 

ღიად რჩება საკითხი: საით ვრცელდებოდა ზემოაღნიშნული წყალმარჩხი ზღვა 

და ხმელეთი? ვრცელდებოდა თუ არა გვიანტრიასული ზღვა, თუ წყალსატევი ძირულ-

ის მასივის დასავლეთით, თანამედროვე კოლხეთის და შავი ზღვის აკვატორიუმის ტე-

რიტორიაზე ? როგორი გეოლოგიური გარემო იყო საქართველოს და მის მიმდებარე შავი 

ზღვის აკვატორიმის ტერიტორიებზე როგორც გვიანტრიასულ, ასევე მის წინამორბედ 

დროს? 

აღსანიშნავია, რომ ძირულის მასივის დასავლეთით, ქუთაისის მერიდიანამდე 

გაჭრილ ჭებში (ზესტაფონი-56, ზ. საზანო-34n, არგვეთა-7,  სვირი-1, ჩხარი-ოქტომბერი-

14,  თერჯოლა-15, სიქთავრა-9, ჭოგნარი-19, ვარციხე-18) ნარულის წყების ანალოგი არაა 

წარმოდგენილი და  ჭრილებში იურული ან ცარცული ასაკის წყებები  ტრანსგრესიულ-

ად ფარავს იურულისწინა კრისტალური ფუნდამენტის  ქანებს. აქედან გამომდინარე, 

დასაშვებია, რომ კოლხეთის ცენტრალური და სამხრეთი ნაწილები გვიანტრიასულ 

დროში ხმელეთი ყოფილიყო. ხმელეთს წარმოადენდა ამ დროისთვის თანამედროვე შა-

ვი ზღვის აკვატორიუმის დიდი ნაწილიც, რომელიც პონტურ-სამხრეთი კავკასიის კუნძ-

ულთა რკალის  (მიკროკონტინენტის) დასავლეთ შემადგენელს წარმოადგენდა [17, 6]. რ. 

ბრინკმანის აზრით, პონტური ხმელეთი ტრიასულ დროს ზღვით არ იყო დაფარული.             

 ამრიგად, ბევრ კითხვაზე ზუსტი პასუხის გაცემა ძნელია, თუმცა ძალზე  პირო-

ბითად შეიძლება გამოითქვას მოსაზრებები, რომლებიც ძირითადად ეყრდნობა ზედატ-

რიასული (ნარულის წყება) და ლიასური ნალექების ფუძეში განლაგებული კონგლომე-
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რატების ქვარგვალების  პეტროგრაფიულ და ფაციესურ ანალიზს, რაც იმდროინდელი 

პალეოგეოგრაფიული გარემოს მიახლოებითი რეკონსტრუქციის  საშუალებას იძლევა. 

ძირულის მასივსა და მის პერიფერიებზე, როგორც ზემოთ აღინიშნა, ნარულის 

წყების ფუძის კონგლომერატების ქვარგვალები ძირითადად წარმოდგენილია გრანოფი-

რებით, კვარცპორფირებით, ალბიტოფირებით, მათი ტუფებით და კრისტალური კომპ-

ლექსის ქანებით. ანალოგიურია (მცირედი განსხვავებით) მინერალოგიურ-პეტროგრა-

ფიული და ლითოფაციესური შედგენილობის კონგლომერატებით, გრაველიტებით და 

ქვიშაქვებითაა წარმოდგენილი ლიასური ნალექების ფუძის წარმონაქმნები თითქმის 

ყველგან, სადაც კი აღინიშნება მათი გამოსავლები (აფხაზეთი, სვანეთი, რაჭა, მთიანი 

კახეთი, სამხრეთ-აღმოსავლეთი საქართველო და სხვა). ზემოაღნიშნული  შედგენილო-

ბის, ჰეტანგურად დათარიღებული [44] კონგლომერატები და ქვიშაქვები გავრცელებუ-

ლია ლიასური ნალექების ფუძეში (250 მ), ლოქის კრისტალური შვერილის ჩრდილო-

აღმოსავლეთ პერიფერიაზე, მდ. მაშავრის ხეობაში სოფ. საფარლოში. გ. ჩიხრაძის [47] 

მონაცემებით, კონგლომერატების ქვარგვალები, გრანიტ-მეტამორფული კომპლექსის ქა-

ნების გარდა, კვარცპორფირებით, გრანოფირებით, კვარციანი და უკვარცო ალბიტოფი-

რებით და მათი ტუფებითაა წარმოდგენილი. მათში დიდი რაოდენობითაა აგრეთვე 

ეფუზიური კვარცი, რომლის შემცველობა ქანებში ზოგჯერ 40 %-ს აღწევს. მსგავსი მასა-

ლა, ქვარგვალების და მარცვლების სახით, ფართოდაა გავრცელებული იურულისწინა 

კრისტალური კომპლექსის ქანებთან ერთად (გრანიტოიდები, გაბროიდები, გნეისები, 

კრისტალური ფიქლები, ფილიტები და სხვა),  დღევანდელი აჭარა-თრიალეთის ზონის 

ტერიტორიაზე გაჭრილი ჭაბურღილების (ჩოხატაური –1, ბობნევი –1, ლიკანი–1, ხვე-

დურეთი –1, 21 და სხვა) ჭრილების აპტურ-ალბურ ვულკანოგენურ-დანალექ, ზედასე-

ნონურ კარბონატულ, პალეოცენur-ქვედაეოცენურ ფლიშურ და შუაეოცენურ ვულკა-

ნოგენურ-დანალექი სერიის ფუძის ნალექებში კონგლომერატების, არკოზული, კვარც-

არკოზული და კვარცგრაუვაკული ქვიშაქვების შრეების და ცალკეული დასტების 

სახით [38]. ისინი ფართოდაა ცნობილი აღნიშნული ნალექების ბუნებრივ გაშიშვლებე-

ბში, შესაბამისად სოფ. ზემო ხვედურეთთან [23,40], სოფ. ფელთან და ურიულთან [40], 

ბორჯომის ხეობაში [25], მდ. მეღრუკის ხეობაში და სხვა. ამის საფუძველზე გამოითქვა 

მოსაზრება, რომ დღევანდელი აჭარა-თრიალეთის ტერიტორიაზე იურულ დრომდე არ-

სებობდა ხმელეთი, რომელიც იურისწინა კრისტალური კომპლექსის ქანების გარდა, აგ-

ებული იყო „ქვედა ტუფიტების“ ანალოგიური შედგენილობის ქანებით - გრანოფირე-

ბით, ფელზიტებით, კვარცპორფირებით, კვარციანი და უკვარცო ალბიტოფირებით და 

მათი პიროკლასტოლითებით [38], რომლებიც, ფაქტობრივი მასალიდან გამომდინარე, 

უნდა ვიფიქროთ, რომ  გვიანტრიასულმა და ადრეიურულმა მძლავრმა ტრანსგრესიებმა 

ძირულის შვერილის ჩრდილო-დასავლეთ პერიფერიის გარდა (მდ. ყვირილის ხეობა), 

მთლიანად გადარეცხა.   

ამრიგად, ზემოთქმულიდან გამომდინარე, ბუნებრივია ვიფიქროთ, რომ როგორც 

გვიანტრიასულ, ასევე მის წინამორბედ შუა- და ადრეტრიასულ დროს (შესაძლოა პერ-

მულშიც) საქართველოს ტერიტორიაზე, სამხრეთი ფერდობის განაპირა ზღვის გამოკ-

ლებით, არსებობდა საკმაოდ ვრცელი მორეცხვადი ხმელეთი, რომელზეც სუბაერულ და 
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მარჩხი, სანაპირო ზღვის პირობებში მიმდინარეობდა, ძირითადად, მჟავე, რიოლითურ-

დაციტური შედგენილობის მძლავრი ვულკანური ამოფრქვევები და ამონთხევეები. ამის 

შედეგად, როგორც ჩანს, ჩამოყალიბდა კოლიზიური ტიპის, კონტინენტური ვულკანურ-

პლუტონური ფორმაცია, რომლის მაგენერირებელი მაგმური კერები მიწის ზედაპირთან 

ახლოს, ქერქის ფარგლებში უნდა ყოფილიყო განლაგებული. ამ შეხედულების სასარგე-

ბლოდ თითქოს უნდა მეტყველებდეს ხრამის კრისტალური შვერილის აღმოსავლეთ პე-

რიფერიაზე გავრცელებული კვარცპორფირული შედგენილობის ზედაპალეოზოური 

ვულკანოგენურ-დანალექი წყების და მასთან სივრცობრივად და გენეტიკურად დაკავ-

შირებული კვარცპორფირულ-გრანიტპორფირული მაგმური კომპლექსის არსებობა [46]. 

კერძოდ, ხრამის შვერილზე, მდ. კლდეისის (მდ. ხრამის მარცხენა შენაკადი) ხეობის ორ-

ივე ფერდობზე შიშვლდება ზემოაღნიშნული ზედაპალეოზოური კვარცპორფირული 

შედგენლობის ვულკანოგენურ-დანალექი წყება და მასთან გენეტიკურად დაკავშირებუ-

ლი კვარცპორფირულ-გრანიტ-პორფირული მაგმური კომპლექსი, რომლებიც ერთობ-

ლიობაში ზედაპალეოზოურ ვულკანურ-პლუტონურ ფორმაციას ქმნის [47]. ისინი იკ-

ვეთება  მრავალრიცხოვანი დაიკებით [12,42,46], რომლებიც მინერალურ-პეტროგრაფი-

ული შედგენილობით კვარცპორფირებს, გრანოფირებს, გრანიტ-პორფირებს, კვარციან 

და უკვარცო ალბიტოფირებს შეესაბამება. მათ შორის, ჩვენ მიერ, ფელზიტი იქნა დად-

გენილი. ამ ქანების ასაკის შესახებ მრავალი მოსაზრება არსებობს, რომელთა განხილვა-

ზე აქ არ შევჩერდებით, მხოლოდ  აღვნიშნავთ, რომ მკვლევართა უმრავლესობა, იშვია-

თი გამონაკლისის გარდა,  მათ ზედაპალეოზოურ წარმონაქმნებად მიიჩნევს და ზემოხ-

სენებული ზედაპალეოზოური ვულკანურ-პლუტონური ფორმაციის დაიკურ ფაციესად 

თვლის [30,42,11,12,13,46 და სხვა]. აღსანიშნავია, რომ მდ. კლდეისის ხეობის მარცხენა 

ფერდობზე, თბილის-წალკის სამანქანო გზაზე, ზედაპალეოზოურ კვარცპორფირული 

შედგენილობის ვულკანოგენურ-დანალექ წყებას აგვირგვინებს მარჯნებით, გასტროპო-

დებით და წყალმცენარეების ნაშთებით  აგებული კირქვის ბიოჰერმული ნაგებობა, 

რომელიც სტრატიგრაფიულად მის ზემოთ განლაგებული ნალექებისგან მკვეთრად გა-

მოიყოფა 10-12 მ სიმძლავრის, სუბგანედური (195-200°) მიმართულების, სამხრეთ დასა-

ვლეთისკენ ციცაბოდ (60-65°) დაქანებული რღვევის ზონით. ეს უკანასკნელი  წარმოდ-

გენილია ტექტონიკური ბრექჩიით, რომლის ნატეხები ზემოაღნიშნული წყების ამგები 

ქანების,  გასილიციტებული ფერფლის ტუფების, ვულკანური ბრექჩიების, სილიციტე-

ბის, ნახშირიანი ფიქლების, ქვიშაქვების და  გრაველიტების ანალოგიურია. რღვევის 

ზონის სამხრეთით სამანქანო გზის 150 მ-იანი მონაკვეთი იგივე ქანებითაა აგებული, 

მაგრამ იმ განსხვავებით, რომ აქ მეტ-ნაკლები ხარისხით გასილიციტებული გრაველი-

ტები და ქვიშაქვები სჭარბობს. ყურადსაღებია ფაქტი, რომლის თანახმად, ტერიგენულ 

მასალაში არ გვხვდება ზედაპალეოზოური ასაკის, კვარცპორფირული შედგენილობის 

ვულკანოგენურ-დანალექი წყების გამკვეთი კვარცპორფირების, გრანოფირების, ფელ-

ზიტპორფირების, კვარციანი და უკვარცო ალბიტოფირების დაიკების ნატეხები და მარ-

ცვლები. ამდენად, შეიძლება დავუშვათ, რომ აღნიშნული წყების ზედა ნაწილის ფორმი-

რებისას დაიკური კომპლექსის ქანები ჯერ კიდევ არ იყო შემოჭრილი. აქვე უნდა აღინი-

შნოს, რომ, ზემოთქმულისგან განსხვავებით, ამ დაიკების ნარეცხი მასალა ჭარბადაა 



saerTaSoriso samecniero-teqnikuri sainformacio Jurnali ̀ ssaaqqaarrTTvveellooss  nnaavvTToobbii  ddaa  ggaazzii~ 

SCIENTIFIC-TECHNICAL INFORMATION- INTERNATIONAL JOURNAL  ,,GGEEOORRGGIIAANN  OOIILL    AANNDD      GGAASS" 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ, ИНФОРМАЦИОННЫЙ ЖУРНАЛ ,,ННЕЕФФТТЬЬ  ИИ  ГГААЗЗ  ГГРРУУЗЗИИИИ" 
 

  

vvttwwyybbtthhtt,,ff                                                                  --                                                                                    uuttjjkkjjuubbff                                                                                    --                                                                    SSCCIIEENNCCEE 

87 

130, 2015 

წარმოდგენილი იქვე გზის გასწვრივ, „ქვედა ტუფიტების“  წყებაზე ტრანსგრესულად გა-

ნლაგებულ სენომანურ კონგლომერატებში, გრაველიტებში, კვარციან და კვარცგრაუვა-

კულ ქვიშაქვებში. საყურადღებოა, რომ შ. ადამიას [12,13] მონაცემებით ეს მასალა უხვა-

დაა ქვარგვალების სახით გომარეთის პლატოს ლიასურ კონგლომერატებში. გარდა ამი-

სა, იგი დომინირებს ლოქის კრისტალური შვერილის ჩრდილო-დასავლეთ პერიფერიე-

ბზე (სოფ. საფარლო) ქვედალიასური ნალექების ფუძის კონგლომერატებსა და ქვიშაქვე-

ბში, რომლებიც ჰეტანგურად არის მიჩნეული [44].  

ამრიგად, ზემომოყვანილი მასალის ანალიზიდან ჩანს, რომ  განხილული კვარც-

პორფირული-გრანიტპორფირული შედგენილობის დაიკური კომპლექსი ადრეიურულ-

ზე ძველია და გვიანკარბონულზე ახალგაზრდა და, შესაბამისად, თუ მოყვანილი მსჯე-

ლობა სწორია, მისი ასაკი ტრიასულ, შესაძლოა პერმულ დროს შეესაბამებოდეს. აქედან 

გამომდინარე, შესაძლოა ვივარაუდოთ, რომ დღევანდელი ართვინ-ბოლნისის ბელტის, 

აჭარა-თრიალეთის ზონის და „საქართველოს ბელტის“ ტერიტორიაზე აღნიშნულ დროს 

ცენტრალური ტიპის ვულკანური ნაგებობები არსებობდა, რომელთა აქტივობა მიმდი-

ნარეობდა ხმელეთის პირობებში. ამასთან, მდ.მდ. ნარულის და ყვირილის ჭრილების 

აგებულებიდან და გვიანტრიასული კონგლომერატების და ქვიშაქვების ქვარგვალების 

და მარცვლების შედგენილობიდან გამომდინარე, შესაძლებელია დავუშვათ, რომ ვულ-

კანური ამოფრქვევები ეფუზიურ ხასიათს ატარებდა და მათი პროდუქტები მჟავე შედ-

გენილობის მაგმის ნაწარმოებს, რიოლითებს, რიოდაციტებს და დაციტებს შეესაბამებო-

და. აქედან გამომდინარე, ასევე დასაშვებია, რომ ხრამის მასივის ზემოაღნიშნული კვა-

რცპორფირულ-გრანოფირული კომპლექსის დაიკები ამდროინდელი ვულკანიზმის 

ამომყვანი არხების გამოვლენის ერთ-ერთი უბანია.  

ზემომოყვანილი მსჯელობის შედეგად შეიძლება დავუშვათ, რომ გვიანტრიასულ 

დროში საქართველოს ტერიტორიის დიდი ნაწილი, დღევანდელი მთავარი ქედის ზონ-

ის გამოკლებით, სადაც ფორმირდებოდა დიზის სერია, მორეცხვად ხმელეთს წარმოად-

გენდა, რომელზეც ფართოდ იყო გავრცობილი კვარცპორფირული-გრანიტპორფირული  

კოლიზიური ტიპის ვულკანურ-პლუტონური ფორმაცია. ამ უკანასკნელის ეფუზიური 

შემადგენელის ფორმირება, ფაქტობრივი მასალიდან გამომდინარე, მიმდინარეობდა კო-

ნტინენტურ პირობებში, ხოლო მისი მკვებავი მაგმური კერები, რომელთა ამომყვან არ-

ხებს ზემოხსენებული დაიკები და მათი კომპლექსები წარმოადგენდა, ყალიბდებოდა 

ქერქის ფარგლებში. აქვე ისმება კითხვა, პერმულ-ტრიასული დროის რა ნაწილს უნდა 

მოიცავდეს  ეს პროცესი?  ცხადია, რომ მისი ასაკი გვიანტრიასულზე ძველია, ვინაიდან 

ამ პროცესის შედეგად წარმოშობილი კვარცპორფირულ-გრანიტპორფირული კომპლე-

ქსის ქანების ნარეცხი მასალა დიდი რაოდენობითაა ზედატრიასული ნალექების ფუძის 

კონგლომერატებში. მეორე მხრივ, აღნიშნული პროცესის შედეგად წარმოშობილი კვარ-

ცპორფირულ-გრანიტპორფირული შედგენილობის დაიკები კვეთს ზედაკარბონულ 

„ქვედა ტუფიტების“ წყების ნალექებს. შესაბამისად, ზემოგანხილული კომპლექსის ასა-

კობრივი დიაპაზონი პერმულ ადრე- შუატრიასულ დროს უნდა მოიცავდეს.  
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sur. 1. saqarTvelos gviantriasuli paleogeografiuli sqematuri ruka  

pirobiTi niSnebi: 1-xmeleTi; 2-Tixafiqlebi, argilitebi, Tixebi; 3-qviSiani da alevritiani 

argilitebi; 4-andezitebi, andezibazალტები 

 

მასალის ანალიზი      

ტრიასულ დროში საქართველო და მისი მიმდებარე ტერიტორია, დღეს არსებუ-

ლი შეხედულებების თანახმად, ალპური ტექტონომაგმური ციკლის დაწყების წინ წარ-

მოადგენდა  პალეოზოური  კონსოლიდაციის  პენეპლენიზირებულ  ხმელეთს,  აგებ-

ულს იურულისწინა გრანიტ-მეტამორფული კომპლექსის ქანებით [15]. შემდგომში ეს 

შეხედულება მკვეთრად შეიცვალა. კერძოდ, შ. ადამიას [14], ე.გამყრელიძის [22] და 

სხვათა შეხედულებით გვიანპალეოზოურ და ტრიასულ დროში იგი წარმოადგენდა რა 

აღმოსავლეთ ევროპის აქტიური კონტინენტური კიდის სამხრეთ კავკასიის (ამიერკავკა-

სიის) კუნძულთა რკალს ინტენსიურად ირეცხებოდა და ტერიგენული მასალით კვებავ-

და პალეოტეთისის აუზებს. ერთ-ერთი იყო მის ჩრდილო ნაწილში განვითარებული 

დიდი კავკასიონის განაპირა მცირე ოკეანური აუზი (განაპირა ზღვა), რომლის ფარგლე-

ბში ღრმა ზღვის პირობებში ყალიბდებოდა და ვითარდებოდა გვიანპალეოზოურ-ტრია-

სული ასაკის მეტამორფიზებული, მძლავრი (2500-3000 მ), ტურბიდიტული აღნაგობის 

ვულკანოგენურ-დანალექი დიზის სერია. ამ უკანასკნელის ზედა 300 მ-იანი ნაწილი სვა-

ნეთის აზევების ფარგლებში ზ. ქუთელიას [34] მიერ ტრიასულადაა დათარიღებული და 

ღვადარაშის წყების სახელწოდებითაა ცნობილი. აგებულია ღრმა ზღვის ნალექებით - 

თიხაფიქლების, სილიციტების, ბუდინირებული ქვიშაქვების, გრაველიტების და გამარ-

მარილოებული კირქვების მორიგეობით. წყების ქვედა ნაწილებში ამ ქანებთან მორიგე-
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ობს ძლიერ სახეცვლილი ბაზალტური პროფილის პიროკლასტური, იშვიათად ეფუზი-

ური ქანები.  

დასაშვებია, რომ კავკასიონის სამხრეთი ფერდობის ფარგლებში ამგვარი ზღვი-

ური აუზი ვრცელდებოდა აგრეთვე სვანეთის აზევების აღმოსავლეთით და, როგორც 

ჩანს, მოიცავდა აღნიშნული ზონის ლიასური ასაკის შავი ფიქლების გავრცელების არეს. 

არაა გამორიცხული, რომ ამ მიმართულებით ტრიასული ნალექების გამოსავლები ვე-

ძიოთ მთიან კახეთში, სპეროზას ქედზე, მდ.მდ. სტორის, დიდხევის, ლოპოტის და ცო-

ფისგორისხევის ხეობებში, სადაც ქვედალიასური ფიქლების ფუძეში განლაგებული 

წყება წარმოდგენილია არკოზული ქვიშაქვებით, კვარციტებით, კონგლომერატებით, 

კვარცსერიციტიანი და კვარც-ქლორიტქარსიანი ფიქლებით, მარმარილოს ლინზებით, 

მჟავე ეფუზივებით და მეტამორფიზებული შავი ფიქლებით. მათი ასაკის შესახებ განს-

ხვავებული მოსაზრებები არსებობს. კერძოდ, ვ. სლავინი [41], ლ. ვარდანიანცი [20], ნ. 

ვასოევიჩი [19] მათ პალეოზოურად თვლიან, ხოლო ი. კახაძე [32], ს. ჩიხელიძე [3] იუ-

რულისწინა წარმონაქმნებად მიიჩნევენ. მ. თოფჩიშვილი აღნიშნულ ქანებს სტორის წყე-

ბას უწოდებს და სინემიურულის ფუძედ მიიჩნევს. რამდენადმე განსხვავებულია პ.გამყ-

რელიძის მოსაზრება, რომლის თანახმად ზემოაღნიშნული ქანები სტრატიგრაფიული 

მდებარეობით და შემადგენელ ქანთა ლითოფაციესური და ნივთიერი შედგენილობით 

დიზის სერიის ანალოგადაა მიჩნეული და, შესაბამისად, მისი ასაკი ტრიასულ-ადრე-

ლიასურადაა დათარიღებული. ამრიგად არ არის გამორიცხული, რომ სტორის წყება 

ტრიასულსაც მოიცავდეს და, შესაბამისად, უნდა დავუშვათ, რომ ტრიასული დროის 

ღრმა ზღვა აღმოსავლეთისკენ საკმაოდ დიდ მანძილზე ვრცელდებოდა.  

რაც შეეხება ტრიასული ნალექების შესაძლო გავრცელებას სვანეთის აზევების 

დასავლეთით და, შესაბამისად, მათი თანადროული ზღვიური აუზის არსებობას, მის 

შესახებ შეიძლება ითქვას შემდეგი: მთიან აფხაზეთში ბ. ზალესკის და ს. კუზნეცოვის 

[29], აგრეთვე, ს. ბუკიას [18] მიერ ნენსკრა-აწგარის შუამდინარეთში დადგენილია დი-

ზის სერიის ანალოგიური წარმონაქმნების წყვეტილი გამოსავლები, წარმოდგენილი 

სუსტად მეტამორფიზებული ქანებით, რომლებიც სივრცობრივად უკავშირდება კავკა-

სიონის მთავარი შეცოცების ფრონტალურ ზოლს. არაა გამორიცხული, რომ დიზის სე-

რიის ანალოგიური წყება დასავლეთითაც ტუაფსე-ნოვოროსიისკის ზოლში ლიასური 

ნალექების ქვეშ ვრცელდებოდეს. ამ მოსაზრების სასარგებლოდ უნდა მეტყველებდეს 

ფაქტი, რომლის თანახმად აღნიშნული ზონის დასავლეთ გაგრძელებაზე, მთიან ყირიმ-

ში გვიანტრიასულ-ბაიოსური ასაკობრივი დიაპაზონის ე. წ. თავრის სერიის ქვედა ნა-

წილი ფაუნიT გვიანტრიასულად დათარიღებული ვულკანოგენურ-დანალექი წყებითაა 

წარმოდგენილი. უკანასკნელის აგებულებაში ტ. დობროვოლსკაიას [28] მონაცემებით 

მონაწილეობენ ნატრიბაზალტების, ანდეზიბაზალტების და რიოლითების ლავური გან-

ფენები და მათი პიროკლასტოლითები, რომლებიც ალევროლითებთან, ქვიშაქვებთან 

და გრაველიტებთან მორიგეობენ.  

ამრიგად, ზემოთქმულიდან გამომდინარე ჩანს, რომ კავკასიონის სამხრეთი ფერ-

დობის დასავლეთ გაგრძელებაზე - მთიან ყირიმში და ასევე დობრუჯაში არსებობდა სა-
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კმაოდ ღრმა ზღვის აუზი, რომლის ფარგლებში შესაძლოა უწყვეტად ან ალაგ-ალაგ საკ-

მაოდ მძლავრი წყალქვეშა ვულკანური აქტივობა ვლინდებოდა. 

ნალექდაგროვების პროცესი გრძელდებოდა დასავლეთითაც, მიზიის ფილაზე, 

სადაც ღრმა ბურღვით დადგენილია ადრე- შუატრიასული ემბრიონული რიფტული 

სტრუქტურა თანმხლები პლატფორმული ტიპის და ბაზალტოიდური პროფილის ვუ-

ლკანური აქტივობით [24,31]. ამავე რუკების თანახმად და ე. ბონჩევის [17] მონაცემებით, 

ზღვიურ ტრიასულ ნალექებს ფართო გავრცელება აქვს ბულგარეთის სრედნეგორიის და 

სტრანჟის ზონებში და წარმოდგენილია ენსიმატური კუნძულთა რკალოვანი მაგმატი-

ზმის პროდუქტებით, romlebic წარმოქმნის სუბტუტე  Na-იანი პროფილის ბაზალტ-

ლატიტ-რიოლითურ სერიას და წარმოდგენილია, ძირითადად, კვარცპორფირების, ნაკ-

ლებად რიოდაციტების, ლატიტების და ბაზალტების ლავებით, ექსტრუზივებით და პი-

როკლასტოლითებით. საყურადღებოა, რომ ტრიასული ვულკანოგენურ-დანალექი სე-

რიის გამოსავლები ებჯინება რა თანამედროვე შავი ზღვის დასავლეთ სანაპიროს, რო-

გორც ჩანს, გაიდევნება შავი ზღვის აკვატორიის ტერიტორიაზე. ამის მტკიცებულებად 

გამოდგება ფაქტი, რომლის თანახმად თურქეთის შავი ზღვისპირა ზოლში (დასავლეთ 

პონტიდები), ქ. ზანგელდუკის მახლობლად, სენომანური ასაკის ფლიშურ ნალექებში 

აღინიშნება დიდი ზომის ოლისტოლითები, წარმოდგენილი დევონური და ქვედაკა-

რბონული დანალექი ქანებით, ზედაკარბონული ნახშირებით და ქვედაცარცული კირ-

ქვებით [6].  ავტორის მოსაზრებით, ოლისტოლითების მასალის წყარო ჩრდილოეთით, 

შავი ზღვის  აკვატორიუმის ფარგლებში იყო განლაგებული და მას პონტური ხმელეთი 

უწოდა. მან ჩათვალა, რომ პერმულ-ტრიასულ დროში ამ ხმელეთზე ნალექდაგროვება 

არ ხდებოდა, რადგან, წინააღმდეგ შემთხვევაში, ისინი ოლისტოსტრომული კომპლექ-

სის მასალაში აისახებოდა.  

 
 

სურ. 2. სამხრეთ კავკასიის პრინციპული პალეოგეოდინამიკური პროფილი  

გვიანტრიასულ–ადრეიურული დროისთვის 

mt–mezoteTisi; pskkr – pontur-samxreT kavkasiis kunZulTa rkali; dkgz  – didi kavkasionis 

ganapira zRva; dkkr – didi kavkasionis kunZulTa rkali 

 

აღნიშნულ  საკითხებთან დაკავშირებით ძალზე საინტერესოა შ. ადამიას და სხვა-

თა [16] მიერ შემუშავებული შავი ზღვის ხმელეთის (პონტური ხმელეთის) აგებულების 

პრინციპული სტრატიგრაფიული სქემა, რომელიც ყირიმელი გეოლოგების მონაცემების 
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ანალიზზეა დამყარებული. ამ შეხედულების თანახმად, მთიან ყირიმში მსხვილი ტერი-

გენული გადანარეცხი მასალა მეზოზოური დროის განმავლობაში შემოდიოდა სამხრე-

თიდან, დღევანდელი შავი ზღვის აკვატორიუმის ტერიტორიიდან. აქედან გამომდი-

ნარე, შ. ადამია და თანავტორები თვლიან, რომ ზემოაღნიშნული ტერიგენული მასალის 

წყარო მდებარეობდა დღევანდელი შავი ზღვის აკვატორიუმის ჩრდილო ნაწილში, 

ყირიმის ნახევარკუნძულთან ახლოს. აღსანიშნავია, რომ მათ მიერ შემუშავებული სქე-

მის თანახმად, ამ გადარეცხვადი ხმელეთის ფუნდამენტი აგებული უნდა ყოფილიყო 

ალპურისწინა კრისტალური კომპლექსის ქანებით, რომელზედაც ტრანსგრესიულად გა-

ნლაგებული ტრიასული ნალექები წარმოდგენილია კონგლომერატებით, კირქვებით, 

ქვიშაქვებით, მერგელებით და თიხაფიქლებით. აქედან გამომდინარე, ავტორები ასკვნი-

ან, რომ შავი ზღვის ხმელეთის (პონტური ხმელეთის) აგებულებაში ტრიასული ნალექე-

ბი მონაწილეობდა და, შესაბამისად, თვლიან, რომ ტრიასულ დროში პონტური ხმელე-

თის ჩრდილო ნაწილში ზღვიური აუზი უნდა ყოფილიყო. აქვე იბადება კითხვა: ტრია-

სული დროის რომელ მონაკვეთს ეხება ეს მოსაზრება?  

ამ კითხვაზე პასუხის გასაცემად მოვიშველიოთ თურქეთში მომუშავე უცხოელი 

გეოლოგების მონაცემები. კერძოდ, რ. ბრინკმანის [5] მოსაზრებით, ჩრდილო ანატოლი-

ის (თურქეთი) ტერიტორია, რომელიც მოიცავს აღმოსავლეთ და დასავლეთ პონტიდებს, 

ადეტრიასულში გადარეცხვად პონტურ ხმელეთს წარმოადგენდა. ადრეტრიასულის 

(სკვითური საუკუნე) ბოლოს კი იგი  და მის სამხრეთით განლაგებული პონტიდები არ-

ქიპელაგური, მარჩხი ზღვით დაიფარა, სადაც ილექებოდა კონგლომერატები, კირქვები 

და თიხაფიქლები. ამასთან, ბრინკმანი [6] აღნიშნავს, რომ ტრანსგრესიული ზღვა უტევ-

და დასავლეთიდან, ბულგარეთის მხრიდან და თანდათანობით მოიცავდა პონტური 

ხმელეთის აღმოსავლეთ ნაწილს, აღმოსავლეთ პონტიდების ჩათვლით. ყურადსაღებია, 

რომ რ. ბრინკმანს ჩრდილო-აღმოსავლეთ ანატოლიაში, ართვინის კრისტალურ შვერი-

ლზე, დასაშვებად მიაჩნია ხმელეთის არსებობა. ამ მოსაზრების სამართლიანობას ადას-

ტურებს ჰ.ცანკელის [10] და თურქეთის სხვადასხვა მასშტაბის გეოლოგიური რუკების 

[8,9,10] მონაცემები, რომელთა თანახმადაც აღნიშნულ ტერიტორიაზე, რომელიც უშუა-

ლოდ ესაზღვრება საქართველოს, ტრიასულ დროში ნალექდაგროვებას ადგილი არ ჰქო-

ნია და, შესაბამისად, ხმელეთს წარმოადგენდა. გამონაკლისია დასავლეთ პონტიდები, 

სადაც ტრიასული ნალექები 1500 მ სიმძლავრის ქვიშაქვების, კონგლომერატების და 

მერგელების წყებითაა წარმოდგენილი და, როგორც ჩანს, სტრანჟის ნალექების აღმოსავ-

ლეთ გაგრძელებას უნდა წარმოადგენდეს. აღსანიშნავია აგრეთვე, რომ გეოლოგიურ რუ-

კებზე, აღმოსავლეთ პონტიდებში ტრიასული ნალექების გამოსავლები აღინიშნება, 

რომლებიც ჰ. ბერგუნიანის [5] მოსაზრებით ალოქტონურ განლაგებაში იმყოფება და 

სევან-ბეიბურთის ნაკერის ზონიდანაა გადმოადგილებული.    

ამრიგად, ყოველივე ზემოთქმულიდან გამომდინარე, მკაფიოდ ისახება ტრიასუ-

ლი დროისთვის შავი ზღვის და მისი მიმდებარე ტერიტორიისათვის ხმელეთის და 

ზღვის განაწილების კანონზომიერებანი. კერძოდ, ტრიასულში ზღვით იყო დაფარული 

თანამედროვე კავკასიონის სამხრეთი ფერდობი და მისი დასავლეთი გაგრძელება - 

მთიანი ყირიმი. ზღვით იყო დაფარული აგრეთვე, მიზიის ფილა, სრედნეგორიე, სტრა-
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ნჟა და დასავლეთ პონტიდები. ამასთან, ყველგან, დასავლეთ პონტიდების გამოკლებით, 

სუფევდა ღრმა ზღვის ნალექდაგროვების პირობები თანმხლები მძლავრი ვულკანური 

აქტივობის გამოვლინებით. 

 
სურ. 3. ხმელთაშუა ზღვის სარტყლის ცენტრალური სეგმენტის პალისპასტური სქემა კარბონული 

დროისთვის  
პირობითი ნიშნები: 1 – ოკეანე; 2–3 – კონტინენტური ბელტის (ფილების) საზღვრები, რომლებიც დად-

გენილია: 2 – პალეომაგნიტური მონაცემებით; 3 – სავარაუდოდ; 4 – კოლიზიური ნაკერები და შიგაკონ-

ტინენტური (ენსიალური) სტრუქტურების საზღვრები; 5 – სუბდუქციის ზონები; 6 – რღვევები; 7 – რე-

ლიქტური ოკეანური აუზები და გადაშენებული რიფტები სუბოკეანური ქერქით; 8 – კირ–ტუტე ეფუ-

ზიური მაგმატიზმის გამოვლინება; 9 – გრანიტოიდური მაგმატიზმის გამოვლინება; 10 – მოძრაობის მი-

მართულება; 11 – პალეომაგნიტური გაზომვების წერტილები. მიკროკონტინენტები: სკ – სამხრეთ კავკა-

სიის, ან - ანატოლიის; არ – არაბეთის; ია – ირან–ავღანეთის 

ამრიგად, უნდა ვიფიქროთ, რომ სამხრეთ კავკასიის (ამიერკავკასიის) მთათაშუე-

თის საქართველოს ნაწილის დიდი ტერიტორია გვიანტრიასულ დროში ხმელეთს წარ-

მოადგენდა, რომელიც  ვრცელდებოდა მთათაშუეთის აღმოსავლეთ ნაწილშიც - აზერ-

ბაიჯანის ბელტზე და, როგორც ზემოთ დავინახეთ, თანამედროვე აჭარა-თრიალეთის 

ზონის და ართვინ-ბოლნისის ბელტის ტერიტორიაზე. ამას ადასტურებს ის ფაქტიც, 

რომ ამ რეგიონების ფარგლებში იმ დროში ნალექდაგროვებას ადგილი არ ჰქონდა. 
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ვრცელდებოდა თუ არა გვიანტრიასული ზღვა თუ წყალსატევი ძირულის მასი-

ვის დასავლეთით, თანამედროვე კოლხეთის და შავი ზღვის აკვატორიუმის ტერიტორი-

აზე ?     

ტრიასული დროის პალეოგეოგრაფიული ვითარების შესახებ მსჯელობისას გა-

მიზნულად ავარიდეთ თავი იმდროინდელი ხმელეთის და ზღვის განაწილების კანონ-

ზომიერებების გრაფიკულ გამოსახვას შავი ზღვის აკვატორიის და მისი მიმდებარე ტე-

რიტორიისათვის, ვინაიდან მონაცემები, რომელთა მეშვეობითაც უნდა შექმნილიყო ეს 

უკანასკნელი, ძალზე პირობითია. სწორედ ამიტომ, ამ სახის სქემის შემუშავებისას შემო-

ვიფარგლეთ მხოლოდ საქართველოს ტერიტორიით (სურ. 1). ამასთან მოგვყავს  სამხ-

რეთ კავკასიის პალეოგეოდინამიკური პროფილი (სურ. 2) გვიანტრიასულ-ადრეიურუ-

ლი დროისთვის. უნდა აღინიშნოს, რომ ე. გამყრელიძის [22] შეხედულება კარბონული 

დროისთვის ოკეანე პროტოტეთისის პალისპასტური რეკონსტრუქციის შესახებ კარგად 

ეთანადება წერილში განხილულ მოსაზრებებს. კერძოდ, ახალი მონაცემების შესაბა-

მისად, რომელთა შესახებაც ზემოთ გვქონდა მსჯელობა, შესაძლებლად მიგვაჩნია ე.გა-

მყრელიძის მოსაზრება პროტოტეთისის ცენტრალური სეგმენტის კარბონული დროის 

პალეოგეოდინამიკური გარემოს შესახებ (სურ. 3), მცირედი განსხვავების გათვალისწი-

ნებით, გავავრცოთ გვიანტრიასული დროის ჩათვლითაც. ე. გამყრელიძის კონცეფციის 

თანახმად, ადრეკარბონული დროის შუა ნაწილიდან დაიწყო ოკეანე პროტოტეთისის 

ქერქის შეკუმშვა, რამაც განაპირობა მისი ჩრდილო განშტოების - დიდი კავკასიონის 

მცირე ოკეანური აუზის (განაპირა ზღვის) დახურვა და მისი ოფიოლითური კომპლე-

ქსის ქანების ობდუცირება დიდი კავკასიონის და ამიერკავკასიის (სამხრეთ კავკასიის) 

კუნძულთა რკალებზე (მიკროკონტინენტებზე). ამ უკანასკნელის კოლიზიის შედეგად 

გვიანპალეოზოურის მიწურულს წარმოიშვა განაპირა ვულკანური სარტყელი, აგებული 

კირ-ტუტე  ვულკანიტებით, რომელიც გაიდევნებოდა პირინეებიდან ჩრდილო-აღმოს-

ავლეთ ჩინეთამდე [37]. ეს სარტყელი, როგორც ჩანს, განაგრძობდა ფუნქციონირებას 

ტრიასულ დროშიც ჩრდილო კავკასიური-თურქმენული-ჩრდილო ავღანური ვულკა-

ნურ-პლუტონური სარტყლის სახით, რომელიც დაკავშირებული იყო ჩრდილოური  ვა-

რდნის სუბდუქციის ზონის ფუნქციონირებასთან [45]. ა. მოსაკოვსკის და ვ. ხაინის შეხე-

დულებებისგან განსხვავებით, წერილში განხილული ფაქტობრივი მასალისგან გამომ-

დინარე ვფიქრობთ, რომ აღნიშნული ვულკანურ-პლუტონური სარტყელი ვრცელდებო-

და გაცილებით სამხრეთით და მოიცავდა კოლიზიაგანცდილ ამიერკავკასიის (სამხრეთ 

კავკასიის) კუნძულთა რკალსაც.        
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uak 622.323                                           ნ. ბერიძე 

 

aris Tu ara navTobi saqarTveloSi? 

axla XXI saukunea 

 

წწაარრდდგგეენნიილლიიაა  ეენნეერრგგეეტტიიკკიისსაა  დდაა  ეერროოვვნნუულლიი  ააკკაადდეემმიიეებბიისს  ააკკაადდეემმიიკკოოსსიისს,,  პპრროოფფეესსოორრიი  ზზ..  მმგგეელლააძძიისს  

მმიიეერრ  

 

referati: სტატია გაზეთ „ასავალ-დასავალში გამოქვეყნებული წერილის საპასუხოდ არის დაწერილი, 

სადაც წერია, რომ „ვულკანის ამოფრქვევის დროს დაიწვა, რაც კი დედამიწის ქერქში ნავ-

თობი იყო...“რესპოდენტი უფრო შორს მიდის: „წარმოიდგინეთ, რუმინეთში ნავთობია, გრო-

ზნოში ნავთობია, ბაქოში ნავთობია ანუ იმ გეოლოგიურ „ჯიბეებში“, სადაც ვულკანი ვერ მი-

წვდა, ნავთობი დარჩა, ხოლო დანარჩენ ადგილებში ყველგან დაიწვა, ამიტომ საქართველოში 

ტყუილად ვეძებთ ნავთობს.“ ასეთი თავბრუდამხვევი სისულელე, რატომ უნდა ამოდიოდეს 

ადამიანის პირიდან და გამანადგურებელ დარტყმას აყენებდეს ქართულ ნავთობმრეწველო-

ბას. მას ეტყობა არ სმენია, რომ დღეს საქართველოში 16 საბადოა აღმოჩენილი. მათი უმ-

რავლესობა სიდიდით ვერ დაიკვეხნის, მაგრამ რესპოდენტის ბნელი აზრების გაცამტვერება 

კი ძალუძთ. მას ეტყობა არც ის სმენია, რომ საქართველოში 1978 და 1979 წლებში, შესაბამი-

სად, 2,456 და 2,785 მილიონი ტონა მოიპოვეს. მაქსიმალურ დონეს მოპოვებამ 1980-1983 წლე-

ბში მიაღწია, როცა წელიწადში, შესაბამისად, 3,186; 3,322; 3,330 და 3,299 მილიონი ტონა ნავ-

თობი მოიპოვებოდა. რომელს დავუჯეროთ, ამ ციფრებს თუ რესპოდენტს?  

 თუ ვიმუშავებთ, ჩვენს წინაშე შეიძლება ფართო პერსპექტივები გადაიშალოს, თუ გავჩერ-

დებით, როგორც ამას რესპოდენტი გვირჩევს, ხელში არაფერი შეგვრჩება. საინტერესოა, რო-

გორ ჰგონია რესპოდენტს, ყველა ეს ციფრები, ოფიციალური მონაცემები ტყუილია და მარტო 

ის ერთი კაცია ყველაფრის მცოდნე და კარგად იცის, რომ საქართველოში ნავთობი არ არის 

და თანაც იმიტომ, რომ ვულკანების ამოფრქვევამ დაწვა? ამიტომ მის ძებნას აზრი არ აქვს? 

sakvanZo sityvebi: ვულკანები; ჭაბურღილები; ნავთობი; მარაგები .    

   

1. შესავალი 

 

ბოლო დროს საქმეში გაუთვითცნობიერებელი, არაკომპე-

ტენტური ადამიანები ბრტყელ-ბრტყელ კომენტარებს აკეთებენ 

ქართული ნავთობის შესახებ. ერთი ასეთი მაგალითი იყო გა-

ზეთ „ასავალ-დასავალში“ გამოქვეყნებული ინტერვიუ ვინმე გე-

ოლოგ პაატა თვალთვაძესთან, რომელშიც რესპოდენტი გვირ-

ჩევს თავი მივანებოთ ნავთობის ძებნა-ძიებას, რადგან საქართ-

ველოში ნავთობი არ არის და არ არის მხოლოდ იმიტომ, რომ 

მთელი ნავთობი ვულკანებმა დაწვა?! საპასუხო წერილიც გავუ-

გზავნე ამ გაზეთს, მაგრამ მისი დაბეჭდვა აზრადაც არავის მო-

სვლია. 

    

 
ნოდარ ბერიძე, 

„ჯინდალ პეტროლიუმის“ 

IX და X ბლოკების კონსუ-

ლტანტი გეოლოგიის 

დარგში 
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2. ძირითადი ნაწილი  

 

„შავი და კასპიის ზღვები ერთ დროს გაერთიანებული იყო. შემდეგ მოხდა 

კატაკლიზმი და ვულკანის ამოფრქვევის შედეგად წარმოიშვა კავკასიონის მთათა 

სისტემა, “ასე პასუხობს გაზეთ „ასავალ–დასავლის“ 2014 წლის 2-9 ივნისის № 22(1023) 

გამოქვეყნებულ ინტერვიუში ჟურნალისტის კითხვას პაატა თვალთვაძე. ის, რომ „შავი 

და კასპიის ზღვები ერთ დროს გაერთიანებული იყო“, ამაში საოცარს ვერაფერს ვხედავ 

და არც ამის საწინააღმდეგო აზრის გამოსახატავად მომიყვანია ეს ციტატა გაზეთიდან, 

რადგან ცნობილია, რომ შავი ზღვის ისტორია გეოლოგიურ წარსულში მჭიდროდაა და-

კავშირებული კასპიისა და არალის ზღვა-ტბების ისტორიებთან. მეზოზოურ ერასა და 

კაინოზოური ერის მესამეულ პერიოდში ამ ზღვების ადგილას იყო ერთიანი აუზი, რო-

მელსაც კავშირი ჰქონდა ატლანტის და წყნარ ოკეანეებთან. ამ ზღვას ტეთისის ზღვას 

უწოდებენ. მაგრამ იმ ციტატის გაგრძელება მთლიანად ეწინააღმდეგება ყოველგვარ გე-

ოლოგიურ წარმოდგენებს. დიახ, სწორედ იმ ნაწილთან მაქვს სადავო, სადაც ამბობს:  

„შემდეგ მოხდა, კატაკლიზმი და ვულკანის ამოფრქვევის შედეგად წარმოიშვა კავ-

კასიონის მთათა სისტემა.“ ასეთ რამეს გეოლოგიასთან ასე თუ ისე ოდნავ შეხებაში მყო-

ფი ადამიანიც კი არ უნდა ამბობდეს და თუ არ იცის, როგორ წარმოიშვა კავკასიონი და 

არც ის იცის, რომ მისი წარმოშობის მიზეზი ვულკანი არ ყოფილა, ჩუმად მაინც უნდა 

იყოს და მკითხველი შეცდომაში არ შეიყვანოს.   

ბატონებო, ხომ არ გავიწყდებათ, რომ ახლა XXI საუკუნეა. შეგიძლიათ ვიკიპედია-

ში სულ უბრალოდ მონახოთ: „კავკასიონის სამხრეთი ფერდის ნაოჭა სისტემა” და დარ-

წმუნდეთ, რომ ის კავკასიონის ერთ-ერთი მთავარი გეოტექტონიკური ერთეულია და ჩა-

მოყალიბდა ალპური ტექტოგენეზისის დროს, კავკასიონის სამხრეთი ფერდის გეო-

სინკლინის დანაოჭებისა და აზევების შედეგად. აბა მაჩვენეთ, სად ნახა რესპოდენტმა 

ვულკანის როლი მის წარმოქმნაში. 

ისევ ვიკიპედიაში მონახეთ: ნეოგენური სისტემა და წაიკითხეთ: „ნეოგენურ სის-

ტემაში მოხდა მნიშვნელოვანი ტექტონიკური მოძრაობები (ოროგენული ეტაპი), რის 

შედეგადაც წარმოიქმნა მრავალი მთათა სისტემა (ალპები, კარპატები, ბალკანები, დი-

ნარის მთები, აპენინები, კავკასიონი, ჰიმალაი და სხვა).” ტექსტის ნაწილი რესპოდენტის 

საყურადღებოდ გავაშავე, ალბათ წაიკითხავს და მეტად აღარ დააბრალებს ვულკანებს 

მათ წარმოშობას.       

ამ პატარა გაუთვითცნობიერებას ყურადღებას საერთოდ არ მივაქცევდი (თუმცა 

ესეც დიდი ცოდვაა, დიახ ცოდვა, რადგან მკითხველი შეცდომაში შეჰყავს) უფრო შორს 

რომ არ წასულიყო და უფრო დიდი უვიცობის ტირაჟირება არ შემოეთავაზებინა:  „ვულ-

კანის ამოფრქვევის დროს დაიწვა, რაც კი დედამიწის ქერქში ნავთობი იყო...“ ეს უკვე 

ყოველგვარ ზღვარს სცდება. არ ვიცი, როგორ ან რანაირად წარმოუდგენია რესპოდენტს 

ვულკანი, რომელსაც შეუძლია დაწვას, რაც კი დედამიწის ქერქში ნავთობია. კავკასიონ-

ზე ბევრი ძველი ვულკანია, ზოგი ცნობილი, ზოგი უცნობიც, მაგრამ იქ ნავთობს არავინ 

ეძებს და ეს მხოლოდ იმიტომ, რომ ნავთობის წარმოშობისა და შენახვისათვის არსებულ 

პირობებს ვერ აკმაყოფილებს. იმ პირობებს რომ აკმაყოფილებდეს, დაეძებდნენ კიდეც, 

http://ka.wikipedia.org/wiki/%E1%83%99%E1%83%90%E1%83%A1%E1%83%9E%E1%83%98%E1%83%98%E1%83%A1_%E1%83%96%E1%83%A6%E1%83%95%E1%83%90
http://ka.wikipedia.org/wiki/%E1%83%90%E1%83%A0%E1%83%90%E1%83%9A%E1%83%98%E1%83%A1_%E1%83%96%E1%83%A6%E1%83%95%E1%83%90
http://ka.wikipedia.org/wiki/%E1%83%9B%E1%83%94%E1%83%96%E1%83%9D%E1%83%96%E1%83%9D%E1%83%A3%E1%83%A0%E1%83%98_%E1%83%AF%E1%83%92%E1%83%A3%E1%83%A4%E1%83%98
http://ka.wikipedia.org/wiki/%E1%83%99%E1%83%90%E1%83%98%E1%83%9C%E1%83%9D%E1%83%96%E1%83%9D%E1%83%A3%E1%83%A0%E1%83%98_%E1%83%AF%E1%83%92%E1%83%A3%E1%83%A4%E1%83%98
http://ka.wikipedia.org/wiki/%E1%83%90%E1%83%A2%E1%83%9A%E1%83%90%E1%83%9C%E1%83%A2%E1%83%98%E1%83%A1_%E1%83%9D%E1%83%99%E1%83%94%E1%83%90%E1%83%9C%E1%83%94
http://ka.wikipedia.org/wiki/%E1%83%AC%E1%83%A7%E1%83%9C%E1%83%90%E1%83%A0%E1%83%98_%E1%83%9D%E1%83%99%E1%83%94%E1%83%90%E1%83%9C%E1%83%94
http://ka.wikipedia.org/wiki/%E1%83%A2%E1%83%94%E1%83%97%E1%83%98%E1%83%A1%E1%83%98
http://ka.wikipedia.org/wiki/%E1%83%90%E1%83%9A%E1%83%9E%E1%83%94%E1%83%91%E1%83%98
http://ka.wikipedia.org/wiki/%E1%83%99%E1%83%90%E1%83%95%E1%83%99%E1%83%90%E1%83%A1%E1%83%98%E1%83%9D%E1%83%9C%E1%83%98
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ამით არაფერი დაშავდება, რადგან ვულკანები რაღაც განსაზღვრულ რადიუსში მოქმე-

დებს და სადაც ამოფრქვევა ნავთობის კლასიკური სათავსის ანტიკლინური სტრუქტუ-

რების ნავთობით გაჯერებულ არეალში ამოქმედდებოდა, გაანადგურებდა კიდეც საბა-

დოს, მაგრამ ეს მოხდებოდა ვულკანის მოქმედების გარკვეულ რადიუსში და არა ყველ-

გან. ჭეშმარიტების ამ პატარა მარცვლის შემოგდებით რესპოდენტი ცდილობს შეცდომა-

ში შეიყვანოს ადამიანები და შეიძლება დააჯეროს კიდეც ისინი, ვისაც წარმოდგენა არა 

აქვს ნავთობის წარმოშობისა და მისი საბადოების შესახებ.  

ჯერ კიდევ 1935 და 1936 წლებში ალექსანდრე ლალიევმა „საქნავთობის“ დავალე-

ბით ჩაატარა საველე გეოლოგიური სამუშაოები (აგეგმვა) ჯავისა და ონის მთიან რაიო-

ნებში, მათი აგებულებისა და ნავთობგაზიანობის შესწავლის მიზნით. მასზე წარუშლე-

ლი შთაბეჭდილება დაუტოვებია ჯავის რაიონის კურორტ ლესევის მინერალური წყლე-

ბის უბანს და სოფელ ვატრაში უხსოვარი დროიდან ცნობილ ნავთობისა და გაზის ეფექ-

ტურ ბუნებრივ გამოსავლებს. მას გულდასმით შეუსწავლია კურორტ ლესევის გამოვ-

ლინება. თხევადი ნავთობის გამოსავლები აქ კვარც-გრაუვაკული ქვიშაქვების სორის 

წყებასთანაა დაკავშირებული, რომლითაც ლესევ-ჩორდის მსხვილი ანტიკლინის თაღია 

აგებული. გამოსავლები მდ. ყვირილას მარჯვენა სანაპიროზე, ახლოს მდებარე ადგილე-

ბში დაიკვირვება. ამას გარდა, ნავთობი საწვავ გაზთან ერთად მინერალურ წყაროებსაც 

გამოაქვს, რომლებიც სორის წყების გამკვეთი ალბიტოფირის დაიკის გასწვრივაა განლა-

გებული. ნავთობი თვით დაიკის ნაპრალებიდანაც ჟონავს, რაც კარგად ჩანს დარიშხანის 

შემცველობის დასინჯვის მიზნით მიღებულ პატარა შტოლნში (5 მ). მინერალური 

წყლის ზედაპირზე, რომლითაც შტოლნაა სავსე, ისევე, როგორც კურორტის სამკურნა-

ლო წყლით მომმარაგებელი შტოლნის უშუალო სიახლოვეს განლაგებული სამი წყაროს 

შემთხვევაშიც, წყლის ზედაპირზე იქაც და აქაც ნავთობის აპკები აღინიშნება.   

 ჩვენი აზრით, ამ შემთხვევაში სწორედ ვულკანური მოქმედების შედეგად განად-

გურებული ბუდობის კლასიკურ ნიმუშთანა გვაქვს საქმე. მართალია, აქ თვით ვულკა-

ნის მოქმედებას ადგილი არ ჰქონია, მაგრამ ვულკანიზმის თანამდევ პირობებთან და მის 

მიერ განადგურებულ ბუდობთან კი უცილობლად გვაქვს საქმე, რომელიც ახლა ბუნებ-

რივია გამოწურულია და წყალს მხოლოდ ნავთობის ნაშთების აპკები მოაქვს. სადაც ვუ-

ლკანები უკვე წარმოქმნილ ბუდობთან ამოქმედდებოდა, უდავოდ დაარღვევდა მას და 

საკმაოდ დიდი უსიამოვნების მიყენება შეეძლებოდა უკვე წარმოქმნილი ნავთობისა და 

გაზის ბუდობებისთვის. მაგრამ, ბუნებრივია მათ მთლიან განადგურებაზე  არაა ლაპა-

რაკი.    

რესპოდენტი უფრო შორს მიდის: „წარმოიდგინეთ, რუმინეთში ნავთობია, გროზ-

ნოში ნავთობია, ბაქოში ნავთობია ანუ იმ გეოლოგიურ „ჯიბეებში“, სადაც ვულკანი ვერ 

მიწვდა, ნავთობი დარჩა, ხოლო დანარჩენ ადგილებში ნავთობი ყველგან დაიწვა, ამი-

ტომაც საქართველოში ტყუილად ვეძებთ ნავთობს.“ 

ეს თავბრუდამხვევი სისულელე რატომ უნდა ამოდიოდეს ადამიანის პირიდან 

და გამანადგურებელ დარტყმას აყენებდეს ქართულ ნავთობმრეწველობას. მას ეტყობა 

არ სმენია, რომ დღემდე საქართველოში 16 საბადოა აღმოჩენილი. მათი უმრავლესობა 

თავისი სიდიდით ვერ დაიკვეხნის, მაგრამ რესპოდენტის ბნელი აზრების გაცამტვერება 
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კი ძალუძთ. მას ეტყობა არც ის სმენია, რომ საქართველოში 1978 და 1979 წლებში, 

შესაბამისად, 2,456 და 2,785 მილიონი ტონა მოიპოვეს. მაქსიმალურ დონეს კი მოპოვებამ 

1980-1983 წლებში მიაღწია, როცა წელიწადში, შესაბამისად, 3,186; 3,322; 3,330 და 3,299 

მილიონი ტონა ნავთობი მოიპოვებოდა. რომელს დავუჯეროთ, ამ ციფრებს თუ რეს-

პოდენტს?          

ზუსტად ამ რესპოდენტივით ირჯებოდნენ ზოგიერთები, რომლებიც გასული სა-

უკუნის სამოცდაათიან წლებში ცდილობდნენ მეცნიერულად დაესაბუთებინათ, რომ 

4500 მეტრის ქვემოთ ნავთობი საერთოდ არ უნდა არსებობდეს, რადგან მაღალი წნევისა 

და ტემპერატურის გავლენით უნდა დამწვარიყო. ამ დროს კი აშშ-ში ნავთობის მოპო-

ვება ჯერ კიდევ 1959-1962 წლებში 6327 მეტრის სიღრმიდან ხდებოდა. 

არ შეიძლება არ შევეხოთ მსოფლიოში ყველაზე ღრმა, კოლის ზეღრმა ჭაბურ-

ღილს, რომლის სიღრმე 12262 მეტრია. მას შემდეგ, რაც 9 კმ-ის სიღრმეზე ჭაბურღილის 

სანგრევი არქეულ ნალექებში შევიდა, სადაც უკვე არ არის დანალექი ქანები, მიწისქვეშა 

წყლებთან ერთად მბურღავები მუდმივად აფიქსირებდნენ რთული ნახშირწყალბადე-

ბის სუსტ შემოდინებას, რომელშიც უზარმაზარი კონცენტრაციით გამოჩნდა მეთანი. 

ისინი დიდი სიღრმეებიდან გაზების სახით აღწევდნენ აქ. რადიოიზოტოპური მეთო-

დით დადგინდა, რომ ამ ქანების ასაკი 3 მილიარდი წელიწადია. იმ დროს კი სიცოცხლე 

დედამიწაზე ჯერ კიდევ არ იყო... გამოდის, რომ ზეღრმა ჭაბურღილმა საკმაოდ ძლიერი 

არგუმენტი შემოგვთავაზა ნავთობის არაორგანული წარმოშობის ჰიპოთეზის სასარგებ-

ლოდ!!!     

ისიც უნდა გავითვალისწინოთ, რომ ორგანული თეორია ერთადერთი როდია, 

არის თეორიები (რომელთაგან ერთი მენდელეევის მიერაა წამოყენებული) ნავთობის 

არაორგანული წარმოშობის შესახებ, რომელთა თანახმად, ნავთობი დიდ სიღრმეებზე 

მიმდინარე ქიმიური რეაქციის პროდუქტია და ამ სუბსტანციის სულ ახალი და ახალი 

ულუფები რეგულარულად იწარმოება პლანეტის მიერ. თუ ეს თეორია სწორია (მისი სა-

ბოლოოდ უარყოფა დღემდე ვერ შეძლეს), მაშინ ნავთობის მარაგები განახლებადია და 

ბუნებრივია ამოუწურავიც.  

ასეთი „განახლებადი რეზერვუარის“ მაგალითად ხშირად მოჰყავთ რომაშკინის 

საბადო (რუსეთი). იქ მოპოვებული ნავთობის მოცულობა ნაანგარიშევი მარაგების რაო-

დენობას უკვე აღემატება. სხვანაირად რომ ვთქვათ, ზედაპირზე მარაგების 100%-ზე მე-

ტი ამოიღეს, მაშინ, როცა  მისი მხოლოდ 50%-ის ამოღების შანსი არსებობს, აქ კი 100%-

საც გადააჭარბეს. საიდან მოვიდა დამატებითი ნავთობი არავინ იცის.  

მაშ რაღას გვერჩის რესპოდენტი, რატომ ცდილობს მარტო თავისთვის ცნობილი 

მიზეზებით დაგვიმტკიცოს ჩვენი შრომის უაზრობა? ისევ მოპოვების სიღრმეებს დავუბ-

რუნდებით: ყველაზე ღრმა საბადო გროზნოს რაიონში იქნა აღმოჩენილი 5300 მეტრის 

სიღრმეზე, სამრეწველო მნიშვნელობის მქონე გაზი კი კასპიისპირა დაბლობში 5370 

მეტრიდან მიიღეს. ყველაზე ღრმად განლაგებული გაზშემცველი შრე ევროპაში მაგოსას 

საბადოზეა ჩრდილო იტალიაში. ის 6100 მეტრის სიღრმეზე მდებარეობს. ყველაზე დი-

დი სიღრმე მსოფლიოში, საიდანაც სამრეწველო მნიშვნელობის მოპოვება ხდება 7460 მე-

ტრის სიღრმეზეა ტეხასის შტატში (აშშ).      
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ზემოთ მოყვანილ ჭაბურღილებს და მათში ნავთობისა და გაზის მოპოვების სიღ-

რმეთა ციფრებს თუ გადავხედავთ დავრწმუნდებით,  რომ ამ მხრივ მხოლოდ საწყის 

სტადიაზე ვართ. მოპოვების მაქსიმალური სიღრმე საქართველოში 3532-3551 მეტრია (V 

ჰორიზონტი). სწორედ ამ სიღრმიდან მოიპოვებდნენ ნავთობს შრომისუბან-წყალწმინ-

დის №42 ჭაბურღილიდან, რომელმაც 1974 წლის თებერვალში მეოტური ასაკის ქვიშა-

ქვებისა და კონგლომერატების დასინჯვისას, 100მ³/დღ.ღ. თავისუფალი დებიტის მქონე 

ნავთობის შადრევანი წარმოიშვა. შემდგომში 5 მმ-იან შტუცერზე მუშაობისას დღეღამუ-

რი დებიტი 30 მ³ ნავთობსა და 20 მ³ წყალს შეადგენდა. ჩვენი ყველაზე ღრმა ჩოლოქის 

№1 ჭაბურღილი სულ რაღაც 5870 მეტრის სიღრმისაა, ამ მხრივ ამერიკის 1955 წლის შე-

დეგებსაც კი ვერ ვუახლოვდებით. ამასთან დაკავშირებით, უნდა გაგახსენოთ: ღრმა და 

ზეღრმა ბურღვისას გაირკვა, რომ, ჯერ ერთი, ნავთობი  ბურღვისთვის  მისაწვდომ ნები-

სმიერ   სიღრმეებზეა  და,  მეორეც, დედამიწის ღრმა წიაღში ის ნაკლები როდია, ვიდრე 

ზედაპირთან ახლოს და ერთი დამახასიათებელი დეტალიც – დიდ სიღრმეებს მიღწეუ-

ლი ჭაბურღილები გაცილებით  უფრო ხშირად იძლევა ნავთობს, ვიდრე ჩვეულებრივე-

ბი. კიდევ ერთი, თუ რომელიმე ჰორიზონტში ბურღვისას ნავთობი ან გაზია (ან ორივე 

ერთადაა) ნაპოვნი, თავდებად დადგომა შეიძლება, რომ მათ აუცილებლად აღმოაჩენენ 

უფრო ღრმად განლაგებულ ჰორიზონტებშიც. ნავთობი და გაზი ერთობლივად  ან ცალ-

ცალკე, ქანების ტიპის მიუხედავად, კრისტალურ ფუნდამენტამდე გაიდევნება, ე. ი. 

შესაძლებლობები განუსაზღვრელია და ჩვენი ქვეყნის მთელ ტერიტორიას შეეხება და ეს 

კიდევ ერთი დიდი რეზერვია, რომლის გამოყენება მჯერა აუცილებლად მიგვიყვანს 

დადებით შედეგებამდე.          

არ შეიძლება არ ვთქვათ, რომ სწორედ ვულკანოგენურ-დანალექ ქანებშია ნაპოვნი 

საქართველოს ყველაზე დიდი ნავთობის თბილისისპირა რაიონის (სამგორ-პატარძეუ-

ლის, ნინოწმინდის სამხრეთი თაღისა და თელეთის) საბადოები. 1974 წლიდან ნავთო-

ბის მოპოვების ახალი მნიშვნელოვანი ეტაპი იწყება და იწყება სწორედ იმ ღირსსახსოვა-

რი  № 7-ით, რომელმაც საწყისი დაუდო ჯერ მაღალდებიტიანი  სამგორ-პატარძეულის, 

1976 წელს თელეთისა და 1978 წელს სამგორის სამხრეთი თაღის საბადოების აღმოჩენას. 

ამ აღმოჩენებმა მძლავრი ბიძგი მისცა ნავთობის მრეწველობის განვითარებას საქართვე-

ლოში.           

აღნიშნული ღირსშესანიშნავი თარიღის შემდეგ თბილისისპირა ნავთობიან რაიო-

ნში მარტო 5 წელიწადში, 1978-დან 1983 წლის ჩათვლით, მოპოვებულია 18,378 მილიო-

ნი ტონა ნავთობი. ნუთუ რესპოდენტს ეს წლები საქართველოს ნავთობმრეწველობისა-

თვის არ არსებული წლები ჰგონია? არ შეიძლება რესპოდენტის ინტერვიუს ამ  ნაწილის 

ძირითად აზრს არ შევეხოთ და არ ვიკითხოთ: არის თუ არა ნავთობი საქართველოში? ამ 

კითხვაზე ყველაზე მოკლე და ამომწურავი პასუხი საპატრიარქოს კომისიამ  გასცა ერთი 

პატარა ცხრილით. ამ ცხრილში საინტერესო თანაფარდობაა დაფიქსირებული ძირითად 

ნავთობმომპოვებელ ქვეყნებსა და საქართველოს შორის, საშუალოდ ერთ სულ მოსახ-

ლეზე არსებული ნავთობის მინიმალური და მაქსიმალური გეოლოგიური რესურსების 

განაწილების შესახებ და ჩანს, რომ ამ მხრივ მხოლოდ ზოგიერთ ქვეყანას ჩამოვრჩებით 

(ვენესუელა, ერაყი, ქუვეიტი, კატარი, საუდის არაბეთი, არაბეთის ემირატები, ლიბია), 
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დანარჩენებს კი ვაჭარბებთ (აშშ-ს, მექსიკას, ბრაზილიას, ინგლისს, რუსეთს, ყაზახეთს, 

ალჟირს, ნიგერიას, ჩინეთს, ავსტრალიას, ინდოეთს, ინდონეზიას). ასე, რომ ზემოთ დას-

მულ კითხვაზე, კითხვის ნიშანი უნდა მოიხსნას და გადაჭრით ითქვას: ნავთობი, რა 

თქმა უნდა, არის საქართველოში და იმაზე მეტიც კი, რაც ჩვენი პატარა ქვეყნის მცირე-

რიცხოვან მოსახლეობას შეესაბამება. აბა დაფიქრდით, მაშინ რუსებმაც უნდა განაცხად-

ონ რუსეთში ნავთობი არ არისო, რადგან ამ ცხრილის მიხედვით მათ ორჯერ (მინიმა-

ლური მარაგების მიხედვით) და იქნებ შვიდჯერაც კი (მაქსიმალური მარაგების მიხედ-

ვით) ვაჭარბებთ და გამოდის, რომ ამის თქმის ჩვენზე მეტი უფლება აქვთ, მაგრამ, მაშინ 

მათ ხომ ყველა სულელებად ჩათვლიდა. ასე, რომ ახლა მხოლოდ მისი კარგად მოძიება, 

სეისმოდაზვერვითი (2D და 3D) და ღრმა საძიებო და საექსპლუატაციო ბურღვითი სა-

მუშაოების ჩატარება იქნება საჭირო იმისათვის, რომ ის არსებული პერსპექტივა, რომე-

ლიც ქართულ ნავთობს გააჩნია რეალობად, ხელშესახებ ჭეშმარიტებად ვაქციოთ.  

საქართველოში ნავთობისა და გაზის რესურსების რაოდენობრივი შეფასება გასუ-

ლი საუკუნის 70-იანი წლებიდან დაიწყო, იმ პერიოდში, როცა საქართველოში, კერძოდ 

თბილისისპირა რაიონში, შუაეოცენურ ვულკანოგენურ-დანალექ წყებაში ახალი, მაღა-

ლდებიტიანი საბადოების აღმოჩენას დაედო სათავე. შემდგომში ასეთი სამუშაოები გა-

რკვეული პერიოდულობით, 4-5 წელიწადში ერთხელ წარმოებდა. ყოველ მომდევნო პე-

რიოდში ახალი გეოლოგიურ-გეოფიზიკური და სარეწაო მასალების დაგროვების ხარჯ-

ზე რესურსების რაოდენობა ცვლილებებს განიცდიდა მატებისაკენ. 1999 წელს ნავთობის 

საწყისი ჯამური გეოლოგიური რესურსი 1,59 მილიარდი ტონით განისაზღვრა, ამოსა-

ღები 584 მილიონი ტონით, გაზის რესურსები−163 მილიარდი მ³-ით. უნდა აღინიშნოს, 

რომ ნავთობ-გაზიანობის თვალსაზრისით, პერსპექტიული ტერიტორიის ფართობი ყვე-

ლა პერიოდისათვის უცვლელი რჩებოდა და 26,5 ათას კმ²-ს შეადგენდა, რომლის ფარგ-

ლებში 7 ნავთობგაზიანი რაიონი გამოიყოფოდა. ჩვენს ხელთ არსებული, სავარაუდოდ 

ბოლო ასეთი ნავთობისა და გაზის რესურსების რაოდენობრივი შეფასების დაზუსტება 

2002 წელს მოხდა, რომლის თანახმად ნავთობის გეოლოგიური რესურსები ხმელეთზე 

1,29 მილიარდი, ამოსაღები კი 450 მილიონი ტონით განისაზღვრა, ზღვის აკვატორიისა-

თვის კი 1,15 მილიარდი და 400  მილიონი ტონა. ე. ი. მთლიანად საქართველოში იმდ-

როინდელი მონაცემების გათვალისწინებით, ნავთობის დარჩენილი გეოლოგიური რე-

სურსი 2,44 მილიარდს, ამოსაღები კი 850 მილიონ ტონას შეადგენდა (ამოღების კოეფი-

ციენტი საშუალოდ 0,35 იყო). გაზის რესურსების რაოდენობა მხოლოდ ხმელეთისათვის 

იყო შეფასებული და 180 მილიარდ მ³-ად განისაზღვრა. 

ნავთობის დარჩენილი რესურსების იგივე განაწილების თანახმად, საქართველოს 

ნავთობგაზიანი რაიონებისა და ბლოკების მიხედვით შემდეგი სურათი გამოისახა: სამხ-

რეთ საქართველოში (XIII-XIV ბლოკები) შესაბამისად გეოლოგიური და ამოსაღები მა-

რაგები მილიონ ტონებში იყო: 80 და 30;  გარე კახეთში (XII):  265 და 75; თბილისისპირა 

რაიონში (XI ): 200 და 70; მთიან კახეთში (X ): 222 და 75; ქართლში (IX ): 130 და 45; აჭარა-

თრიალეთში (VIII და VII f): 110 და 45; გურიაში (VII <): 100 და 35; იმერეთში (VI): 100 

და 40: კოლხეთში (V და IV ): 85 და 35;  
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3. დასკვნა 

 

ამ ციფრებით არ გირჩევთ თაბრუდახვევას. ყოველივე ეს მხოლოდ პერსპექტიუ-

ლობის მაჩვენებელია და მეტი არაფერი. გეოლოგები მას ისეთ უბნებზე აფასებენ, სადაც 

ბურღვითი სამუშაოები ჯერ არ ჩატარებულა, მაგრამ წინასწარ ვცდილობთ შეფასებას 

იმისა, რასთან შეიძლება გვქონდეს საქმე. ეს ციფრები მხოლოდ იმაზე ლაპარაკობს, რომ  

არის პერსპექტივა და საკმაოდ დიდიც, მაგრამ მუშაობაა საჭირო მათ რეალობად გადა-

საქცევად. მანამდე მარტო იმით დაკმაყოფილება გვიწევს, რაც ძველ საბადოებში დარჩე-

ნილი მარაგია. ასეთი კი 7,3 მილიონი ტონა ნავთობი და 7 მილიარდი მ³ გაზი გვაქვს. ამ-

ას გარდა, გვაქვს პირობითი რესურსებიც, რომლებიც ბურღვით არის აღმოჩენილი, მაგ-

რამ მათი კომერციულობა ჯერ არ არის დადასტურებული. ასეთი 51 მილიონი ტონა ნავ-

თობი და  15 მილიარდი მ³ გაზი გვაქვს.      

ასეთია რეალობა, ასეთია ფაქტიური მონაცემები. თუ ვიმუშავებთ, ჩვენს წინაშე 

შეიძლება ფართო პერსპექტივები გადაიშალოს, თუ გავჩერდებით, როგორც ამას რესპო-

დენტი გვირჩევს, ხელთ არაფერი გვექნება.       

საინტერესოა, როგორ ჰგონია რესპოდენტს, ყველა ეს ციფრები, ოფიციალური 

მონაცემები ტყუილია და მარტო ის ერთია ყველაფრის მცოდნე და კარგად იცის, რომ 

საქართველოში ნავთობი არ არის და თანაც იმიტომ, რომ ვულკანების ამოფრქვევამ დაწ-

ვა და ამიტომ მის ძებნას აზრი არ აქვს?         

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



saerTaSoriso samecniero-teqnikuri sainformacio Jurnali ̀ ssaaqqaarrTTvveellooss  nnaavvTToobbii  ddaa  ggaazzii~ 

SCIENTIFIC-TECHNICAL INFORMATION- INTERNATIONAL JOURNAL  ,,GGEEOORRGGIIAANN  OOIILL    AANNDD      GGAASS" 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ, ИНФОРМАЦИОННЫЙ ЖУРНАЛ ,,ННЕЕФФТТЬЬ  ИИ  ГГААЗЗ  ГГРРУУЗЗИИИИ" 
 

  

vvttwwyybbtthhtt,,ff                                                                  --                                                                  uuttjjaabbppbbrrff                                                                      --                                                                    SSCCIIEENNCCEE  

104 

130, 2015 

uak 550.3(47.93)                                                 d. odilavaZe, g. jaSi, z. arziani,  
a. TarxniSvili, z. amilaxvari 

 

migarias kirqvul masivze, SiqSas mTis samxreT 

ferdobze Catarebuli pirveladi 

georadiolokaciuri kvlevis Sedegebi 
 

wwaarrddggeenniilliiaa  ssaaqqaarrTTvveellooss  eerroovvnnuullii  aakkaaddeemmiiiiss  wweevvrr--kkoorreessppoonnddeennttiiss,,  pprrooff..  TT..  WWeelliiZZiiss  mmiieerr  
 

referati: ganxilulia kirqvul masivebze karstuli da epikarstuli zonebis saerTo da 

ganmasxvavebeli niSnebi. 

migarias kirqvul masivze, SiqSas mTis samxreT ferdobze Catarda epikarsti-

sa da sakuTriv karstuli masivis pirveladi gamokvleva georadiolokaciuri me-

TodebiT, warmodgenilia Sesabamisi radarogramebi. gamokvleuli karstuli 

mTis ferdobze gamovlenil iqna epikarstuli georadiolokaciuri kompleqsi da 

sakuTriv masiuri karsti. 

sakvanZo sityvebi: karsti; epikarsti; georadiolokaciuri meTodi. 
  

karstuli masivebis Seswavlisas 
Tanamedrove karstologia gamoyofs mis 
or ZiriTad nawils – sakuTriv karstul 
masivsa da karstis eqsponirebul nawils, 
romelic xasiaTdeba mTeli rigi Tavise-
burebebiT. karstis Semswavleli fiziku-
ri  meTodebidan, informatiulobiTa da 
maRali produqtiulobiT gamoirCeva el-
eqtrometruli meTodebi, romlebic efu-
Zneba sakvlevi garemos eleqtruli Tvi-
sebebis Seswavlas. 

fardobiTi dieleqtrikuli ganvladobis mixedviT georadiolokaci-
uri meTodiT Seiswavleba karstuli masivis saSualod 50-

60m simZlavris fena, rac moicavs karstis 
epikarstul nawils. am sakiTxebze moipove-
ba dasabuTebuli, sakmaod saintereso li-
teraturuli wyaroebi  [1-4]. 

georadiolokaciuri da eleqtromet-
ruli meTodebiT kompleqsurad Seiswavle-
ba qanebis fardobiTi dieleqtrikuli gan-
vladoba da kuTri eleqtruli winaRoba. 

epikarsti ganisazRvreba, rogorc ze-
dapirze eqsponirebuli gamoqaruli da da-
karstuli karbonatuli qanebis zona, romelic  sakuTriv 

 
g. jaSi, 

geol.-min. mecn. 

doqtori 

 
a. TarxniSvili, 
geol.-min. mecn. 

doqtori 

 

 
z. amilaxvari, 
geol.-min. mecn. 

doqtori 

 

 
d. odilavaZe, 
fiz. maT. mecn. 

doqtori 
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karstisagan  ufro maRali da Tanabrad ganawilebuli forovnebiT, masSi 
miwisqveSa wylebis garkveuli dinamikuri maragis damkaveblobiTa da qvemoT 
arsebul wylovan zonaSi Cadinebis regulirebis unariT gamoirCeva. kars-
tSi Cadinebuli wyali ganirTxmeba epikarstisa da masiuri karstis sazRva-
rze da zrdis sasazRvro fenis georadiolokaciur simkveTres, rac keTil-
saimedos xdis epikarstsa da karsts Soris sazRvris dadgenas. 

epikarsti moicavs gaSiSvlebul an niadagiT dafarul karstuli qane-
bis zonas, romlis gamoqarvisa da geodinamikuri gantvirTvis procesebis 
moqmedebis gamo masSi formirdeba bzari, romlis sixSire da ganawilebis 
suraTi arsebiTad aWarbebs sakuTriv karstSi arsebul Sedegebs.  

epikarstuli zonis simZlavre varirebs 2_3 m-dan 20 m-mde. am siRrme-
ebis Seswavla xdeba 150 mhc, 75 mhc da 38 mhc sixSireebis georadaruli an-
tenebiT. am zonis forovneba siRrmis mixedviT 2-10%-dan 30%-mde icvleba [5, 
6]. epikarstis fuZis reliefi Zlier cvalebadia, rac damokidebulia dRi-
uri zedapirisa da karstis reliefis morfologiaze. epikarstul zonaSi 
arsebuli wylis raodenoba ganapirobebs sakuTriv karstSi arsebul wylis 
Semcvelobas.  

migarias kirqvul masivze, SiqSas mTis samxreT ferdobze Catarda epi-
karstuli da karstuli masivebis pirveladi gamokvleva. 1-el sur-ze naCve-
nebia SiqSas mTis samxreTi ferdobi, romlis gaswvrivac 71 m manZilze 
gatarda georadiolokaciuri profili. 

 

 
sur.1 

kvleva Catarda sertificirebuli georadar `zond-12~-iT, misive saSta-
to 75 mhc-iani mimReb-gadamcemi anteniT da `prizma 2.5~ programuli uzrun-
velyofiT.  
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me-2 suraTze naCvenebia 75 mhc sixSiris anteniT miRebuli radarogra-
ma, rolis horizontalur RerZze gadazomilia profilis sigrZe, xolo ve-
rtikalurze – kvlevebis Cawvdomis siRrme (m). 

 

 
sur. 2 

 
radarograma warmodgenilia areklili eleqtromagnituri talRebis 

sinfazurobis RerZebis saxiT, romlebic asaxavs geologiuri fenebis radi-
osaxes – maT damaxasiaTebel teqsturas. gamoyofili georadiolokaciuri 
kompleqsi Sedgeba 2 fenisagan, saerTo simZlavriT 10m, romlebic Seesabame-
ba karstis epikarstul nawils. 

fena Seesabameba epikarstis zeda nawils, romelic esazRvreba dezint-
egrirebuli zolis II  fenas. xasiaTdeba maRali tenSemcvelobiT. es ukana-
skneli, Tavis mxriv, esazRvreba masiur karsts. sazRvari epikarstsa da ma-
siur karsts Soris xasiaTdeba maRali tenianobiT da gawylovanebaSi Sesa-
Zlo  gadasvliT. WrilSi 4 m2 farTobze fiqsirdeba gawylovanebuli ubani, 
romelic xasiaTdeba eleqtromagnituri talRebis 28 mhc sixSiris simkvri-
viT. 

warmodgenil profilze Catarda georadiolokaciuri kveTis hilber-
tis gardaqmnis opciiT  gamokvleva. 

me-3 suraTze naCvenebia 75 mhc-iani sixSiris anteniT miRebuli hilber-
tis gardaqmnis opciiT damuSavebuli radiogramis suraTi. 

I da II fenebs Soris sazRvari gadis 5 m siRrmeze da xasiaTdeba 
gawylovanebuli ubnebiT sazRvris mTel sigrZeze. ufro metic, gawylo-
vanebuli ubnebiT xasiaTdeba I da II fenebisagan Semdgari georadioloka-
ciuri kompleqsisa da sakuTriv masiuri karstis gamyofi sasazRvro zo-
li 10 m siRrmeze. 
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sur. 3 

 
me-3 suraTze gamovlenili gansakuTrebiT gawylovanebuli ubani 

kargad emTxveva me-2 nax-ze dafiqsirebul imave zomis analogiur ubans. 
amasTan, epikarstsa da masiur karsts Soris sazRvarze hilbertis 

gardaqmnis opciam gamoavlina TeTri isriT moniSnuli, igive kveTis meore 
gawylovanebul ubani.  

amrigad, gamokvleuli karstuli mTis ferdobze gamovlenil iqna epi-
karstuli radiolokaciuri kompleqsi da sakuTriv masiuri karsti, dafiq-
sirda ori SesaZlo wyalgamtari da, gansakuTrebiT, gawylovanebuli ubani. 
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УДК 502.7                                                                   Д. В. Абзианидзе, Р. Г. Манагадзе, В. В. Абзианидзе 

 

ПРИМЕНЕНИЕ КАЛЬМАНОВСКОЙ ФИЛЬТРАЦИИ ПРИ 

ОЦЕНКЕ СОСТОЯНИЯ РЕЧНОЙ ВОДЫ  

ПО ДИСКРЕТНЫМ НАБЛЮДЕНИЯМ 
 

ППррееддссттааввллееннаа  ддоокктт..  ггееоолл..--ммиинн,,  ннаауукк,,  ппрроофф..  НН..  ППооппооррааддззее  

 

Резюме. Читатели найдут в предлагаемой работе рассуждения исследователей о реальной экологической проб-

леме и ее математической идеализации.  

Значительное внимание уделено рассмотрению прикладных вопросов, возникающих при конкрет-

ной реализации алгоритмов фильтрации.  

Ключевые слова: окружающая среда; экологические процессы; кальмановская фильтрация; случайные факто-

ры.  

1. Введение 

 

Для понимания сущности некоторого экологического процесса 

(ЭП) необходимо экспериментально определить лежащие в его осно-
ве закономерности с помощью исследования и наблюдения, а затем 

представить их в форме математической модели.  

Цель построения модели обычно состоит в получении количес-
твенных выводов о поведении рассматриваемой системы либо для 

описания процесса, либо для предсказания будущих наблюдений и 

экспериментов.  

Предлагаемая работа дает наглядное представление о том, как в 

наши дни можно применить алгоритмы фильтрации при решении 

практических задач по охране окружающей среды (ОС). 

Оценка степени загрязнения окружающей природной среды производится с целью 

установления предельно допустимых норм воздействия, гарантирующих экологическую бе-
зопасность населения, обеспечение рационального использования и воспроизводства приро-
дных ресурсов в условиях устойчивого развития хозяйственной деятельности. При этом под 

воздействием вообще понимается антропогенная деятельность, связанная с реализацией эко-
номических, рекреационных, культурных интересов и вносящая физические, химические, 

биологические изменения в природную среду.  

Анализ публикаций по загрязнению ОС показал [1,2], что значительную опасность для 

ОС представляет загрязнение речной воды.  

Поэтому основное внимание уделяется оценке по результатам наблюдений степени заг-
рязнения речной воды всякими вредными веществами, что существенно с точки зрения воз-
можности ее использования человеком.  

 

2. Основная часть 

 

Итак, для того чтобы применить математику в экологии, надо сначала построить мо-
дель изучаемого процесса, а затем создать соответствующий аппарат, который позволит про-

 
Р.Г. Манагадзе,  

ппрроофф..  ГГТТУУ 
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вести анализ изучаемого процесса, увидеть последствия наших решений, оценить наши воз-
можности и только на основе такого анализа сформулировать цели.  

Проблемы моделирования ЭП обсуждаются и решаются в [3], где экологическая модель 

получена в виде системы трех нелинейных дифференциальных уравнений первого порядка.  

Поскольку ЭП находятся под воздействием случайных факторов (возмущений), то мо-
дель содержит в себе априорную неопределенность, заключающуюся в неполноте информа-
ции о поведении возмущающих воздействий.  

Следуя работе [1], для уменьшения фактора неопределенности предлагается использо-
вать оптимальный наблюдатель, известный в литературе как фильтр Р. Кальмана.  

Для этого нелинейная модель заменялась эквивалентной линеаризованной моделью  

)1()1()1()1()1()(  nCnunBnxnAnx . 

Здесь x(n) – трехмерный вектор состояния, компонентами которого являются: состоя-
ние ОС, в частности, речной воды; жизненный уровень населения; бюджетные доходы стра-
ны; u(n) – одномерный вектор управления.  

Учитывая экономический кризис, управление осуществляется инвестициями.  

A(n-1) и B(n-1) – матрицы размерностей 3х3 и 3х2, а С(n-1) – трехмерный вектор-

столбец. Поскольку первоначальная (или исходная) модель находится под воздействием 

случайных факторов (возмущений), то А, В и С, в свою очередь, будут зависеть от них.  

В качестве возмущений рассматриваются всевозможные вещества, загрязняющие реку.  

Сформулируем задачу наблюдения следующим образом. Допустим, что в момент 

времени t=tNN мы производим наблюдения за состоянием реки. Можно ли использовать 

полученную оценку для прогнозирования состояния в момент времени t > tN, т.е. получить 

конкретные рекуррентные алгоритмы, связывающие настоящие и прошлые оценки.  

Такая возможность открывается перед нами, если мы воспользуемся рекуррентной 

процедурой, предложенной в [1].  

Проиллюстрируем нашу точку зрения на конкретном примере.  

Допустим, что в начальный момент времени tN вектор состояния, а также элементы 

матриц А, В и вектор С оцениваются по следующим рекуррентным уравнениям [1]: 

)];1(ˆ)1()[1(*)1(*)1(ˆ*)(ˆ 1  NyNyNPCnuBnxANx   (1)  

)]1(ˆ)1()[1()(ˆ
2

*  NyNyNPANA ii ;    (2) 

)]1(ˆ)1()[1()(ˆ
3

*  NyNyNPBNB jj ;     (3)  

)]1(ˆ)1()[1()(ˆ
4

*  NyNyNPCNC ;                 (4)  

Предположим, что для этих уравнений либо заданы начальные условия, либо заданы их 

математические ожидания.  

Уравнения (1)-(4) (с учетом начальных условий) позволят оценить ),(),( NANx i  

)(),( NcNB j  в момент времени tN на основании учета разности между фактическими (y(N-1)) 

и предсказанными значениями )1(ˆ Ny  на этапе tN-1. Здесь y(N) – наблюдаемая переменная, 

т.е. переменная, с помощью которой система воздействует на окружающую среду. Ai (i = 

1,2,3) и )2,1( jB j  – вектор-столбцы матриц A и B.  

В этих уравнениях матрицы А*, В*, а также вектор с* содержат те значения возмущаю-
щих воздействий, которые не превышают допустимые нормы. Иными словами, под их воз-
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действием отклонения ЭП от нормального не вызовут нежелательных воздействий в живых 

организмах и не приведут к ухудшению состояния ЭП.  

А матрицы ковариации Pi (i=1,...,4) определяются с помощью рекуррентных формул 

(подробности см. в [1]).  

Искомыми теперь являются оценки ))((ˆ NKKx   будущих состояний на основе 

наблюдений y(k). Эти оценки должны удовлетворять некоторым разностным уравнениям. В 

дальнейшем будем исходить из разностных уравнений в форме (1)-(4).  

Для достижения поставленной цели мы используем методику решения задачи линейной 

фильтрации, впервые опубликованную в [4].  

Ввиду ограниченности объема данной статьи рассмотрим частный случай, когда K = N 

+ 1. 

Согласно этой методике необходимо сначала записать эти уравнения для момента вре-

мени t=N+1, а затем в этих уравнениях заменить матрицы А*, В* и вектор с* на )(ˆ NA , )(ˆ NB  

и )(ˆ Nc , которые являются решениями уравнений (2)-(4), в результате имеем:  

)];(ˆ)()[()(ˆ)()(ˆ)(ˆ)(ˆ)1(ˆ 5 NyNyNPNcNuNBNxNANx   

)];(ˆ)()[()(ˆ)1(ˆ
6 NyNyNPNANA ii   

)];(ˆ)()[()(ˆ)1( 7 NyNyNPNBNB jj   

)].(ˆ)()[()(ˆ)1(ˆ 8 NyNyNPNcNc   

Полученные уравнения позволят не только оценить x, A, B и С в момент времени t = N + 

1, но и выразить эти оценки через предыдущие.  

Аналогичные выкладки будут справедливы для любого K=N, N+1,..., No, где No – число 

наблюдений.   

Для этого достаточно заменить в каждом К-ом уравнении матрицы А, В и вектор c на их 

значения )1(ˆ),1(ˆ),1(ˆ  KcKBKA , полученные на предыдущем шаге.  

Резюмируя, можно сказать, что получены рекуррентные соотношения, связывающие 

настоящие и прошлые оценки, в виде рекуррентных алгоритмов в форме системы разнос-

тных уравнений.  

 

3. Заключение 

 

Задача, которая решалась в данной работе, не была особенно трудной с точки зрения 

математики. Во всяком случае, она не представляла собой «проблему». Нас привлекали не 

математические трудности, нам было важно понять содержание этой задачи и возможность 

математика оказать влияние на ЭП, понять, как мы должны действовать, чтобы оказать ре-
альную помощь экологам.  
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iirraakkllii  ggoogguuaaZZee,,  

energetikisa da sa-

inJinro akademiis sapat-

io akademikosi, fiz.-maT. 

mecn. akad. doqtori, 

profesori 

  

gguurraamm  vvaarrSSaalloommiiZZee,,  

saqarTvelosa da ukrainis sainJin-

ro akademiebiis akademikosi, saqar-

Tvelos sainJinro akademiis vice-

prezidenti, stu-is `navTobisa da 

gazis teqnologiis~ departamentis 
ufrosi, saqarTvelos erovnuli 

premiis laureati, teqnikur mecnie-

rebaTa doqtori, profesori  

უაკ  622.24                                                                         გ.  ვარშალომიძე, ი. გოგუაძე, ა. ჭიჭინაძე, 

ლ. აზმაიფარაშვილი,მ. სურამელაშვილი 

 

ჭაბურღილების ბურღვის პროცესის ავტომატური მართვისა და 

კონტროლის კომპიუტერული სისტემები 
 

რეფერატი: ნაშრომში დასაბუთებულია თანამედროვე ავტომატური მართვა და კონტროლი კომპიუტე-

რულ სისტემებზე, რომელიც ახორციელებს გეოლოგიურ-გეოფიზიკურ და ტექნოლოგიურ 

კვლევებს, ჭაბურღილის დაღრმავების დროს ბურღვის რეჟიმის, ჩაშვება-ამოღებითი ოპე-

რაციების, ამორეცხვის, გამაგრების, ტელემეტრიული სამუშაოების ფენის მოსინჯვას ფლუ-

იდზე და ჭაბურღილის გამოცდას და ათვისებას. 

საკვანძო სიტყვები: ავტომატური; საზომ–საკონტროლო; გადამწოდები; კონცენტრატორები; მოდულები. 

 

1. შესავალი 

 

მართვისა და კონტროლის 

კომპიუტერული ტელემეტრიუ-

ლი სისტემა შედგება მოდულე-

ბისაგან, რომლებიც ახორციელე-

ბენ ყველა ინფორმაციის მიღებას 

და დამუშვებას კომპიუტერის 

მეშვეობით და სათანადო მა-

რთვის იმპულსების გამოშვებას 

შემსრულებელი მექანიზმების 

მიმართ. ამიტომ ინფორმაციული 

უზრუნველყოფა ითვლება მეტად 

პასუხსაგებ რგოლად ჭაბურღი-

ლის მშენებლობის პროცესში.  

 

2. ძირითადი ნაწილი 

 

უმთავრესი მოთხოვნა, რომელიც წაეყენება ინფორმაციულ საკომუტაციო უზ-

ნურველყოფას ჭაბურღილის მშენებლობის ციკლში მდგომარეობს იმაში, რომ გადაიყ-

ვანოს მოცემული ინფორმაცია ტექნოლოგიით შესასრულებელ ფორმაში, რომ ამოქმედ-

დეს შემსრულებელი მექანიზმები, რომლის დროს ონფორმაციულმა მონაცემებმა პარა-

ლელურად მოგვცეს დამატებითი ტექნიკურ-ეკონომიკური მაჩვენებლები ბურღვის 

რეჟიმის ტექნიკურ მაჩვენებლებთან ერთად. 
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aalleeqqssaannddrree  WWiiWWiinnaaZZee,,  

ტექნ. მეცნ. აკად. 

დოქტორი 

  

მ. სურამელაშვილი,,  

navTobisa da gazis Wabur-

Rilebis burRvis teqniki-

sa da teqnologiis“ mima-

rTulebis laboranti, 

doqtoranti 
 

 
lleevvaann  aazzmmaaiiffaarraaSSvviillii,,  

ddooqqttoorraannttii 

მოცემულ ტექნოლოგიებს მიეკუ-

თვნება შემდეგი კომპლექსური სამუშაო-

ები: 

1. ბურღვის რეჟიმის პარამეტრების 

ღერძული დაწოლა, ბრუნვათა სიხშირის 

სანგრევზე მიწოდებული ხსნარის რაო-

დენობა, წნევის, საბურღი იარაღის 

მთლიანი წონა გამომუშავებული უნდა 

იქნეს სათანადო პროგრამით და განხო-

რციელებული მართვის მოწყობილობების მიმართ მართვისათვის. 

2. სასანგრევო გაზომვები სივრცითი ბურღვის პროცესში, კაროტაჟი ბურღვის პრო-

ცესში, გაზომვის შედეგებმა უნდა აჩვენოს კომპიუტერში სივრცითი ტრაექტორია. 

3. გაზომვებმა და ინფორმაციის შეგროვებამ უნდა უზ-

რუნველყოს საბურღი იარაღის მართვა წინასწარ მოცემულ 

პროგრამით, რომლის დროს ბურღვა განხორციელდება ოპტი-

მალური ტექნოლოგიით. სანგრევზე ქვედის მართვა განხორ-

ციელდება წარმოდგენილი ტექნოლოგიით. რეალიზაციისათ-

ვის განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია გეოლოგიურ ტექნო-

ლოგიური კვლევები და მართვის კონტროლის კომპიუტერუ-

ლი ტექნიკური საშუალებები. 

ძირითად ამოცანებად ითვლება გასაბურღი ჭაბურღი-

ლის გეოლოგიური ჭრილის შედგენილობის, პროდუქტიული 

ჰორიზონტების გამოვლინება და შეფასება, ჭაბურღილის მშე-

ნებლობის ხარისხის ამაღლება მიღებული გეოლოგიურ–

გეოფიზიკური და გეოქიმიური ინფორმაციის საფუძველზე. 

განსაკუთრებით დახრილ–მიმართული ან ჰორიზონტალური ბურღვის დროს. ამგვა-

რად, ახალი მოთხოვნების ინფორმაციულობა და მართვადობa უზრუნველყოფს ფართო 

ამოცანების გადაწყვეტას კომპიუტერული სისტემების გამოყენებით, რომელთა შორის 

არის შემდეგი კვლევები: 

– გეოლოგიურ-გეოქიმიური და ტექნოლოგიური კვლევები; 

– ტელემეტრიული სისტემების მომსახურება სივრცითი ტრაექტორიის გაზო-

მვებში; 

– კაროტაჟული გაზომვები ავტონომიურად; 

– გამრეცხი ხსნარის პარამეტრების კონტროლი; 

– ჭაბურღილის გამაგრების – დაცემენტების კონტროლი; 

– ფენის ფლუიდის გამოკვლევა და ჭაბურღილის მოსინჯვა და ათვისება; 

– სუპერვაიზინგური მომსახურება ჭაბურღილზე და სხვა. 



saerTaSoriso samecniero-teqnikuri sainformacio Jurnali ̀ ssaaqqaarrTTvveellooss  nnaavvTToobbii  ddaa  ggaazzii~ 

SCIENTIFIC-TECHNICAL INFORMATION- INTERNATIONAL JOURNAL  ,,GGEEOORRGGIIAANN  OOIILL    AANNDD      GGAASS" 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ, ИНФОРМАЦИОННЫЙ ЖУРНАЛ ,,ННЕЕФФТТЬЬ  ИИ  ГГААЗЗ  ГГРРУУЗЗИИИИ" 
 

  

vvttwwyybbtthhtt,,ff        --      ,,eehhqqddbbcc  ff[[ffkkbb  nnttmmyybbrrff  llff  nnttmmyyjjkkjjuubbff66  vvffhhssddbbcc  ffddnnjjvvffnnbbpptt,,eekkbb  ccbbccnnttvvtt,,bb            --      SSCCIIEENNCCEE 

114 

130, 2015 

ზემოთ ჩამოთვლილი კვლევების პარალელურად შესრულება აჩქარებს  არა მარ-

ტო ჭაბურღლის მშენებლობას, არამედ საშუალებას იძლევა შევამციროთ გრძივი მეტრის 

ბურღვის ღირებულება. 

საჭიროა აღვნიშნოთ ისიც, რომ ერთიანი მეთოდიკა მართვისა და კონტროლის 

კომპიუტერული სისტემის მიმართ ჯერჯერობით არ გაგვაჩნია, მაგრამ იმედია ახლო 

მომავალში შეიქმნება. 

გაზომვისა და მართვის კომპიუტერული სისტემა, რომელიც წარმოდგენილია 

ქვემოთ, აგებულია გაზომვებისა და მართვის განცალკევებულ მოდულურ ბლოკებზე, 

რომელშიც გამოყენებულია სტანდარტული თანამიმდევრული ინტერფეისი. ძირითადი 

საფუძველი კონცენტრატორებია, რომლებიც განკუთვნილია თანამიმდევრული ინტერ-

ფეისის გახსნისათვის და მათთან ცალკეული მოდულების მიერთებით, როგორიც არის 

გაზის კაროტაჟის მოდული, გეოლოგიური ხელსაწყოების მოდული, ტექნოლოგიური 

პროცესების პარამეტრების მოდული, ციფრული ტაბლო და სხვა. 

ასეთივე კონცენტრატორებია მარეგისტრირებელი კომპიუტერული ოპერატორ–

მბურღავი. 

 

 
ნახ. 1. ჭაბურღილების ბურღვის ტექნოლოგიური პროცესების მართვისა და კონტროლის 

ტელემეტრიული სისტემა 
 

მართვისა და კონტროლის ტელემეტრიული სისტემებში ძირითადად გამოყენე-

ბულია ახალი თანამედროვე ტიპის გადამწოდები, შემსრულებელი მექანიზმები და ორი 

კომპიუტერი, საინფორმაციო ტაბლო და სხვადასხვა დანიშნულების მოდულები, რომ-

ლებიც ასრულებენ გარკვეულ ფუნქციებს. 

მათ შორის გამოიყოფა ტექნოლოგიების პარამეტრების სპეციალური გადამწო-

დები, რომლების მოქმედებენ ბურღვის რეჟიმის, ამორეცხვის, ჩაშვება–ამოღების, ჭაბუ-
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რღილის გამაგრების, ამოსროლის საწინააღმდეგო ღონისძიებების ჩატარების, აგრეთვე 

გრიფინების წარმოქმნის და პრევენციის სისტემების მზადყოფნისათვის. გამოყენებული 

გადამწოდები და გარდამქმნელები თანამედროვე რუსული წარმოებისაა, რომლებიც 

გამოიყენება გამზომ სისტემებში, ამიტომ ახალი ტიპის ციფრული გადამწოდების და 

შემსრულებელი მექანიზმების შექმნის პროცესი მეტად აქტუალური პრობლემაა. 

ქვემოთ წარმოდგენილია ციფრული გადამწოდების და გარდამქმნელების სახეო-

ბანი. 

გადამწოდები შესაძლოა დაკომპლექტებულ იქნეს მკვებავ წყაროსთან ერთად. გა-

დამწოდებს აქვს ჩადგმული პროცესორი და ენერგოდამოუკიდებელი მახსოვრობა. ასევე 

გამოყენებულია ტენზომეტრიული გადამწოდები. ტენზომეტრიულ გადამწოდებს, ბო-

გირის მკვდარი ბოლოს დაჭიმულობის გასაზომად აქვს ინფორმაციის მახსოვრობა, რო-

მელსაც შეუძლია შეინახოს ინფორმაცია. ჩვენს შემთხვევაში გამოყენებულია უახლოესი 

ტიპის გადამწოდები და გარდამქმნელები, რომელთაც შეუძლია იმოქმედოს გარე კვების 

წყაროს გამორთვის პირობებში. 
 

 
ნახ. 2. ტექნოლოგიური პარამეტრების გადამწოდები 
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მეტად საყურადღებოა საერთო წონის და ღერძული გადამწოდი, რომლის ხედი 

წარმოდგენილია მე-3 ნახ-ზე. 
 

 
ნახ. 3. წონის გადამწოდი 

 

საინტერესოა ასევე ინფორმაციული ტაბლო, რომელიც გვაძლევს ყველა სიდიდე-

ების თვალნათელ წარმოდგენას. მისი გარეთა ხედი წარმოდგენილია მე-4 ნახ-ზე. 
 

 
ნახ. 4. მბურღავის ინფორმაციული ტაბლო 

 

მბურღავის პულტზე განთავსებულია ექვსი ხაზოვანა სკალა დამატებითი ციფ-

რული ინფორმაციის შემდეგ პარამეტრებზე: მოქმედი მბრუნავი მომენტის, გამრეცხი 

ხსნარის წნევის, საერთო წონის და ღერძული დაწოლის სატეხზე. ტაბლოს ქვემოთ გან-

თავსებულია ერთი ხაზოვანი სკალა, რომელიც აჩვენებს ბურღვის მექანიკურ სიჩქარეს. 

ასევე სამი ციფრობრივი ტაბლო, რომელიც გვიჩვენებს სანგრევის სიღრმეს. 

გეოქიმიური მოდული წარმოდგენილია გაზის ქრომატოგრაფიით, რომელიც გვა-

ძლევს გაზის გამოსვლის მაქსიმალურ სიდიდეს გაზმიმღებ ხაზზე, რომელშიც შესაძლე-

ბელია გამოყენებულ იქნეს დეგაზატორი. 

გეოქიმიური მოდულის მნიშვნელოვანი ნაწილია გაზის ქრომატოგრაფი. ამ 

მხრივ გამოყენებულია მაღალი დონის საველე ქრომატოგრაფი „რუბინი“, რომელიც 

აწარმოებს ნახშირწყალბადების გაზომვებს (ნახ.5). 
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ნახ. 5. საველე ქრომატოგრაფი 

 

გადამწოდები, რომლებიც აფიქსირებს გაზის ჯამურ შედგენილობას წარმოდგე-

ნილია  მე–6 ნახ–ზე. წარმოდგენილი გადამწოდის უპირატესობა მდგომარეობს იმაში, 

რომ ის ოპერატიულად, სწრაფად გვაძლევს გაზომვის შედეგს. გაზის გადამწოდი აფიქ-

სირებს ასევე ნახშირწყალბადების კომპონენტებსაც, როგორიცაა მაგალითად წყალბადი, 

ნახშირორჟანგი, გოგირდწყალბადი. ქვემოთ მოყვანილია გაზის გადამწოდის ორი ვარი-

ანტი. 

 
ნახ. 6. გაზის გადამწოდი 

 

მოყვანილია ასევე საბურღ ხსნარში მოქმედი დეგაზატორი (ნახ. 7), რომელიც 

ჩაიშვება დეგაზირებისათვის. 

 

 
ნახ. 7 დეგაზატორი 
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ქვემოთ მოყვანილია დანადგარები და მოწყობილობები, რომელიც შედის გეო-

ლოგიურ მოდულში. ესენია კარბონატომერი, შლამში სიმკვრივის გამზომი. ექსპრეს გა-

ზომვებისათვის სხვადასხვა სახის არეომეტრები, რომლებიც ძირითადად მიეკუთვნება 

გეოლოგიურ მოდულის შედგენილობას. 

 

 
ნახ.8 

 

სიმკვრივის გამზომ–დაგამწოდს შეუძლია გაზომოს შლამის სიმკვრივე 1,1–3გ/სმ3. 

დანადგარი nn-3 განკუთვნილია კოლექტორების გამოყოფისა და შეფასებისათვის. აღ-

ნიშნულ ხელსაწყოებს შეუძლია განსაზღვროს მოცულობითი მინერალოგიური სიმ-

კვრივე და საერთო ფორიანობა. ხელსაწყოს გაზომვის პრინციპი აგებულია თერმოგრა-

ვიმეტრიულ საფუძველზე და ახორციელებს მაღალი სიზუსტით გაზომვებს. 
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აღჭურვილობაში შედის აგრეთვე სითხის დისტილატორი УБМ-2, სპექტომეტრი 

УК ნავთობის ფლუიდის სახის დასადგენად, ლუმინისკოპი ЛУ-1М გამშუქებელი ფი-

ტის გადაღებისათვის და შლამის გამშრობი ОШ-1. 

გარდა ზემოაღნიშნულისა, გადამწოდების და გამზომი ხელსაწყოების საზომ–სა-

კონტროლო კომპიურეტული სისტემა აღჭურვილია შემსრულებელი მექანიზმებით. 

 

3. დასკვნა 

 

ამგვარად წარმოდგენილი ჭაბურღლების ბურღვის პროცესის მართვისა და კონ-

ტროლის თანამედროვე კომპიუტერული სისტემა ძირითადად განსხვავდება არსებული 

საინფორმაციო საზომ–კომპიუტერული სისტემისაგან. 

– იგი ახორციელებს გეოლოგიურ–გეოქიმიურ და ტექნოლოგიურ კვლევის 

შედეგებს და მასზე დაყრდნობით ახორციელებს ბურღვის რეჟიმის პარამეტ-

რების მართვას; 

– მისი მეშვეობით შესაძლებელია ავტონომიური გამზომი სისტემების მომსა-

ხურება; 

– გამრეცხი სითხის პარამეტრების სიდიდეთა კონტროლი; 

– ჩაშვება–ამოღებითი ოპერაციების ოპტიმალური წარმოება; 

– სამაგრი მილების სრულფასოვანი ჩაშვება ბუფერული სითხის გამოყენებით 

და დაცემენტების ხარისხის კონტროლი; 

– საკაროტაჟო სამუშაოების წარმოება კაბელითა და უკაბელოდ;  

– ჭაბურღილის პროდუქტიული ფენების მოსინჯვა მოდენაზე და ჭაბურღილის 

გამოცდა და ათვისება; 

– სუპერვაიზინგული მომსახურება და სხვ. 
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referati: გაანალიზებულია საქართველოში ნავთობისა და გაზის წარმოების ოპერაციების დროს ნავთობის დანა-

კარგების აღრიცხვის, მათი დეფინიციების, ნორმირების, ნორმატივების დამტკიცების და გამოყენების 

ამჟამად არსებული მდგომარეობა და განსაზღვრულია მათი გადახედვის მიზანშეწონილობის მიზე-

ზები.    

აღნიშნულია, რომ  2002 წელს შედგენილი „ნავთობისა და გაზის ოპერაციების წარმოების მარეგუ-

ლირებელ წესებში“ ბუნდოვნად არის განმარტებული ნავთობის დანაკარგების დეფინიცია, ყურადღე-

ბა გამახვილებულია მარტო ნავთობის ტექნოლოგიურ დანაკარგებზე და არ არის მითითებული ნავ-

თობის მსოფლიო პრაქტიკაში მიღებული ნავთობის  ავარიული ანუ ზენორმატიული და ბუნებრივი 

კლებით გამოწვეული დანაკარგები. 

ავტორები თვლიან, რომ 1990 წლიდან დღემდე საქართველოში მოქმედ ნავთობკომპანიებში თით-

ქმის არ ხდება ნავთობის დანაკარგების აღრიცხვა, რაც ძირითადად გამოწვეულია დანაკარგების ნორ-

მების არარსებობით. მათი აზრით, „საქართველოს ნავთობგაზმომპოვებელ ობიექტებზე ნავთობის ტე-

ქნოლოგიური დანაკარგების განსაზღვრის მეთოდური მითითებებიის“ თანახმად,  უნდა მომხდარი-

ყო ტექნოლოგიური დანაკარგების ნორმირება და ნორმების დამტკიცება, რაც არ შესრულებულა, ხო-

ლო ბუნებრივი კლების დანაკარგების ნორმირებასთან დაკავშირებით არავითარი სამუშაო არ ჩატარე-

ბულა. ამ მეთოდური მითითებებით ტექნოლოგიური დანაკარგების, მათ შორის ნაწილობრივ ბუნებ-

რივი კლების განსაზღვრა და პრაქტიკული გამოყენება შეუძლებებლია ქვემოთ ჩამოთვლილი გარ-

კვეული მიზეზების გამო. შემოთავაზებულია მოსაზრებები დანაკარგების აღრიცხვის, ნორმირების, 

ნორმების დამტკიცებისა და სხვა სათანადო საკითხების შესახებ. 

sakvanZo sityvebi: ნავთობის დანაკარგები; ნორმატივები; დეფინიციები; დანაკარგების მიზეზი. 

 

 საქართველოში წარმოებული ნავ-

თობის და გაზის ნებისმიერი ოპერაციის 

(შემდგომში ოპერაცია) დაგეგმვა, და-

ფინანსება და კონტროლი ხდებოდა ცენ-

ტრალიზებული წესით, საბჭოთა კავში-

რის ნავთობისა და გაზის სამინისტროს 

მიერ. 1990 წლის გარკვეული პოლიტი-

კური ცვლილებების შემდეგ შეწყდა ოპე-

რაციების დაფინანსება და მისი განხორ-

ციელება დაიწყო დეცენტრალიზაციის 

წესით, შესაბამისად, დაგეგმვა და კონტროლი დაეკისრა იმ 

დროს არსებულ საწარმოო გაერთიანება „საქნავთობს“. „საქ-

ნავთობის“ თაოსნობით, შეიქმნა იურიდიული დოკუმენტები 

ზოგიერთი ოპერაციის წარმოების შესახებ, რომელიც არ აღ-

მოჩნდა საკმარისი ან ვერ აკმაყოფილებდა საერთაშორისო 

ოპერაციების წარმოების წესებს, რისთვისაც 1999 წელს მიღე-

ბულ იქნა საქართველოს კანონი „ნავთობის და გაზის შესახებ“ (შემდგომში კანონი), ხოლო 2002 

წელს   „ნავთობისა და გაზის   ოპერაციების წარმოების  მარეგულირებელი  წესები“  (შემდგომში 
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ვ. ხითარიშვილი,,  

saqarTvelos sainJinro 

akademiis namdvili wevri 

(akademikosi), akademiuri 

doqtori, stu-is 

profesori 

წესები). კანონის და წესების მიღების შემდეგ აუცი-

ლებელი გახდა ზოგიერთი ოპერაციის წარმოების 

სტანდარტების, სახელმძღვანელო დოკუმენტების, 

ინსტრუქციების შეცვლა, კერძოდ ნავთობის აღრიც-

ხვის წესი, სადაც მნიშვნელოვანი ადგილი უკავია 

ნავთობის დანაკარგების (შემდგომში დანაკარგები) 

აღრიცხვას. დანაკარგებთან მიმართებით ქართულ 

ენაზე არ გამოქვეყნებულა რაიმე სახის ტექნიკური 

ლიტერატურა, ნაშრომი ან სტატია. წინამდებარე სტატიის მიზანია და-

ნაკარგებთან დაკავშირებული ზოგიერთი ჩვენი დასაბუთებული შენიშ-

ვნის დაფიქსირება, რომელიც გარკვეულ დახმარებას გაუწევს საქარ-

თველოში დასაქმებულ ნავთობის კომპანიებს პრაქტიკულ საქმიანობაში და გაუადვილებს 

„ნავთობისა და გაზის მარეგულირებელი სააგენტოს“ (შემდგომში სააგენტო) და „ნავთობისა და 

გაზის კორპორაციის“ (შემდგომში კორპორაცია) მხრიდან კანონით და წესებით 

გათვალისწინებული ვალდებულებების შესრულებას. იმისათვის, რომ გავერკვეთ დანაკარგებ-

თან დაკავშირებულ  საკითხებში, საჭიროდ მივიჩნიეთ: 

- დანაკარგების არსის და დეფინიციების განმარტება; 

- დანაკარგების ნორმირების და ნორმების გაანგარიშების შესაბამისი დოკუმენტების შე-

მუშავების, დამტკიცების და გამოყენების წესების განმარტება;  

- დანაკარგების აღრიცხვის დღეს არსებული სიტუაციის ანალიზი; 

- მოსაზრებების წარდგენა.   

დეფინიციები. საერთაშორისოდ ცნობილი სტანდარტიზაციის, სერტიფიკაციის ორგანო-

ებისა და სააგენტოების მიერ აღიარებულია ნავთობის ავარიული, ტექ-

ნოლოგიური და ბუნებრივი კლებით გამოწვეული დანაკარგები.  

დანაკარგების დეფინიცია მოცემულია წესების (კანონში საერ-

თოდ არ არის მითითებული) მ.17.ჰ8-ში, რომლის თანახმად „ნავთობი-

სა და გაზის დანაკარგები“ ნიშნავს:  

ა - ნავთობისა და გაზის ფიზიკურ დანაკარგებს; 

 ბ - ფენური ენერგიის (გაზის ენერგიისა და ფენის წყალდაწნე-

ვის რეჟიმის ჩათვლით) არაეფექტურ, გადაჭარბებულ ან არასწორ გა-

მოყენებას; 

გ - ნავთობისა და გაზის ჭაბურღილების ისეთ მდებარეობას, 

განლაგების ბადეს, ბურღვას, აღჭურვას, ექსპლუატაციასა და მოპოვე-

ბას, რომელიც იწვევს ან აქვს ტენდენცია გამოიწვიოს სწორი და წინდა-

ხედული მუშაობისას ამოღებული  ნავთობისა და გაზის მაქსიმალური 

რაოდენობის შემცირება; რომელიც იწვევს ან აქვს ტენდენცია გამოიწვიოს ნავთობისა და გაზის 

ფუჭი ან ზედმეტი კარგვა, ან განადგურება ზედაპირზე; 

დ - ოპერატორის კორელაციური უფლებების დარღვევას ნავთობისა და გაზის ბუდო-

ბ(ებ)ის დამუშავებას, ამ ბუდობებიდან ნავთობისა და გაზის არაერთგვარი, არაპროპორციული 

ან ჭარბი ამოღების მიზეზით. 

 წესებში მოცემული დანაკარგების იურიდიული დეფინიციის შემდეგ, ამ განმარტებების 

საფუძველზე (რომელშიც არ არის დაკონკრეტებული დანაკარგების სახეები), არ შექმნილა არც 

ერთი სამართლებრივი დოკუმენტი (მეთოდური მითითებები, ინსტრუქცია, სტანდარტი ან სა-

ხელმძღვანელო დოკუმენტი), რომლის გამოყენებაც სავალდებულო იქნებოდა ნავთობის აღრი-

 
ო. ონიაშვილი 

 

  

 
გ. ტაბატაძე, 

სტუ-ის დოცენტი, ეკო-

ნომიკის მეცნიერებათა 

კანდიდატი 
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ცხვის, მათ შორის დანაკარგების აღრიცხვისას. თუ გავითვალისწინებთ, რომ პრაქტიკული საქ-

მიანობისას აღირიცხება მხოლოდ ის დანაკარგები, რომლის გაზომვაც (გამოანგარიშება) არის 

შესაძლებელი, მაშინ, აქედან გამომდინარე, წესებში მოცემული განმარტებების ოპერაციებში 

გამოყენება, მისი ბუნდოვანების გამო, შეუძლებელია. ამ მოსაზრების განხილვა და დამტკიცება, 

სტატიის ფორმატიდან გამომდინარე, არ მივიჩნიეთ მიზანშეწონილად. დაინტერესების შემ-

თხვევაში კი მზად ვართ ვიმსჯელოთ შესაბამისი ორგანიზაციების სპეციალისტებთან ერთად. 

განვიხილოდ თითოეული დანაკარგის არსი და დეფინიციები, როგორც ნავთობის მსოფლიო 

პრაქტიკაშია მიღებული.  

ნავთობის ავარიულ ანუ ზენორმატიულ დანაკარგებს მიეკუთვნება ის დანაკარგები, რო-

მლებიც გამოწვეულია სტანდარტების მოთხოვნის, ტექნოლოგიური პირობების და ექსპლუატა-

ციის წესების დარღვევით, აგრეთვე სტიქიური უბედურებების და გარე ძალის მოქმედებით. 

 ნავთობის ტექნოლოგიურ დანაკარგებში იგულისხმება ნავთობის აღუდგენელი ფაქტიუ-

რი დანაკარგების რაოდენობა, რომელიც გარდაუვალია ნავთობსარეწ ობიექტებზე ამოღების, 

შეკრების, მომზადების, შენახვის და ტრანსპორტირების პროცესში, თანამედროვე ტექნიკის და 

ტექნოლოგიების გამოყენების დონეზე იმ პირობით, რომ დაცულია ტექნოლოგიური რეგლამენ-

ტები, დანადგარების, აპარატების, ნაგებობების ექსპლუატაციის და მომსახურების წესები და 

ინსტრუქციები. ტექნოლოგიური დანაკარგები შეიძლება გამოწვეული იყოს ნავთობის საწყისი  

ფიზიკურ-ქიმიური თვისებებით, მეტეოროლოგიური ფაქტორების ზემოქმედებით, გამოყენე-

ბული ტექნოლოგიური პროცესების ხარისხის, სრულყოფილების დონით და სხვა. ნავთობის 

ტექნოლოგიური დანაკარგები პირობითად კლასიფიცირდება შემდეგი სახეობების მიხედვით: 

აორთქლება, წვეთოვანი ნავთობის წატაცება გაზით, დრენირებული ფენის წყლით დარჩენილი 

ნავთობის წატაცება, ნავთობის გაჟონვა დანადგარების შემჭიდროებიდან. 

 ტექნოლოგიურ დანაკარგებს არ მიეკუთვენება დანაკარგები, რომლებიც  

 - გამოწვეულია ტექნოლოგიური პროცესების, დანადგარების, მოწყობილობების და ნაგე-

ბობების ნორმატიულ-სამართლებრივი ან/და ნორმატიულ-ტექნიკური დოკუმენტების მოთხო-

ვნის დარღვევით; 

- წარმოიშვა სარემონტო–აღდგენითი სამუშაოებისას ან მისი დამთავრების შემდეგ, 

აგრეთვე ობიექტების გამოცდის პროცესში;  

- გამოყენებულ იქნა წარმოების საჭიროებისათვის; 

 - წარმოიშვა ამოღებული ნავთობის შენახვის და ტრანსპორტირების დროს; 

 - წარმოიშვა ბუნებრივი კლებით; 

 - წარმოიშვა ავარიის ან დატაცების გამო. 

ნავთობის ბუნებრივ კლებაში იგულისხმება დანაკარგები (მასის შემცირება ნორმატიუ-

ლი დოკუმენტების ფარგლებში, თვისების შენარჩუნებით. საქონლის თვისება - მისი ობიექ-

ტური თავისებურება ანუ ,რაც ანსხვავებს ერთ საქონელს მეორისგან), რომელიც გარდაუვალია 

და გამოწვეულია მოცემულ დროში მოქმედი არასაკმარისი საშუალებების და გამოყენებული 

ტექნოლოგიური დანადგარების არსებული მდგომარეობით ნავთობის მიღების, შენახვის, გა-

ცემის და ტრანსპორტირებისას. ბუნებრივი კლება შეიძლება გამოწვეული იყოს  ფიზიკურ-ქიმი-

ური ან მეტეოროლოგიური ფაქტორებით. ნავთობის ფიზიკურ-ქიმიური თვისებების თავისებუ-

რებიდან გამომდინარე, ბუნებრივი კლება ძირითადად წარმოიშობა შენახვის დროს აორთქ-

ლების შედეგად. ბუნებრივ კლებას არ მიეკუთვნება დანაკარგები, რომლებიც გამოწვეულია 

სტანდარტების მოთხოვნის, ტექნიკური პირობების, ტექნიკური ექსპლუატაციის და შენახვის 

წესების დარღვევის შედეგად. საქმიანი მიმოწერისას და სხვადასხვა სახის დოკუმენტებში ხში-

რად გამოიყენება ტერმინი „ბუნებრივი დანაკარგები“, რომელშიც (ჩვენი მოსაზრებით) იგულის-
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ხმება, როგორც სინონიმი „ბუნებრივი კლების დანაკარგები“, რაც არასწორია და შეიძლება გამო-

იწვიოს ოპერაციების წარმოების პროცესში გარკვეული გართულებები და გაუგებრობები; დანა-

კარგების ნორმირება, ტექნოლოგიური დანაკარგების ნორმირება ნიშნავს ტექნოლოგიური 

დანაკარგების ნორმების და ნორმატივების დადგენას.  

 ტექნოლოგიური დანაკარგების ნორმაში იგულისხმება ნავთობის დაუბრუნებელი რაო-

დენობა, რომელიც გამოიყოფა ბუნებრივ გარემოში, ტექნოლოგიური პროცესების დროს ან სხვა-

დასხვა წყაროდან. ტექნოლოგიური დანაკარგების ნორმატივში იგულისხმება ასევე გამსხვი-

ლებული ნორმები, რომელიც ითვალისწინებს საწარმოს საერთო ტექნოლოგიურ დანაკარგებს 

მთლიანობაში. ნორმატივი შეიძლება იყოს დიფერენცირებული ნავთობსარეწი საწარმოს ძირი-

თადი ტექნოლოგიური პროცესების და წელიწადის პერიოდების მიხედვით. 

 ნავთობის ტექნოლოგიური დანაკარგების ნორმირება ხდება სათანადო წესით დამტკიცე-

ბული სახელმძღვანელო დოკუმენტ „ნავთობის კომპანიების საწარმოებში ნავთობის ტექნოლო-

გიური დანაკარგების განსაზღვრის მეთოდური მითითებების“ მიხედვით. მეთოდიკაში განსაზ-

ღვრული უნდა იყოს ნავთობის შეკრების, მომზადების, შენახვის და ტრანსპორტირებისას 

ტექნოლოგიური დანაკარგების ობიექტები, წყაროები და  დანაკარგების კლასიფიკაცია. მასში 

რეკომენდებული მეთოდების მიხედვით, მიღებული დანაკარგების სიდიდე განისაზღვრება გა-

ანგარიშების ხერხით (რომლის საფუძველი უნდა იყოს დანაკარგის თითოეულ ადგილზე ჩატა-

რებული ექსპერიმენტული მონაცემები), რომელიც არის ტექნოლოგიური დანაკარგების ნორ-

მირების საწყისი მონაცემები, რის მიხედვითაც ხდება ნორმების გაანგარიშება და დასაბუთება. 

ნორმების დამტკიცება უნდა მოხდეს უშუალოდ ნავთობკომპანიის ხელმძღვანელის, სააგენტოს 

ანდა კორპორაციის მიერ დადგენილი წესების შესაბამისად. ტექნოლოგიური დანაკარგების 

ჩამოწერა ხდება თვეში ერთხელ, დამტკიცებული ნორმის ან ნორმატივის მიხედვით, რაზეც 

სათანადო წესით უნდა შედგეს შესაბამისი აქტი, რომელსაც დაამტკიცებს კომპანიის ხელმძღვა-

ნელი. დამტკიცებული ნორმის ან ნორმატივის გარეშე ჩამოწერილი დანაკარგები ითვლება ავა-

რიულ/ზენორმატიულ დანაკარგად. 

ბუნებრივი კლების დანაკარგების ნორმაში იგულისხმება დაუბრუნებელი დანაკარგების 

დასაშვები ზღვრული სიდიდე. ნორმაში არ ჩაირთვება ის დანაკარგები, რომლებიც გამოწვეუ-

ლია:  

- რეზერვუარების, მილსადენების შეკეთების და გაწმენდის შედეგად; 

 - სტიქიური უბედურების შედეგად;  

 - შიგასასაწყობო გადატუმბვების შედეგად.  

 არსებობს ნავთობპროდუქტების ბუნებრივი დანაკარგების ნორმირების სტანდარტები, 

მეთოდიკა და სხვა, რაც არ არსებობს ნავთობის ბუნებრივი კლების ნორმირების მიმართ. გან-

სხვავებულია ნავთობის ბუნებრივი დანაკარგების ნორმირება, რომელიც ხდება შესაბამისი ორ-

განოების (სააგენტო ან/და კორპორაცია) მიერ შედგენილი პროგრამა/გეგმის მიხედვით. პროგრა-

მის შესრულებას ახორციელებს სპეციალისტებით დაკომპლექტებული ჯგუფი, რომელიც აღ-

რიცხავს ფაქტიურ დანაკარგებს და ჩაატარებს ექსპერიმენტებს არანაკლებ ერთი წლის განმავ-

ლობაში. მიღებული მონაცემების მიხედვით, გამოიანგარიშება შესაბამისი ნორმები, წარედგი-

ნება სააგენტოს და ენერგეტიკის სამინისტროს, სადაც მოხდება განხილვა და დაცვა. რის შემ-

დეგაც სამინისტრო დაამტკიცებს ნორმებს. 

ბუნებრივი კლების ნორმები ზღვრულად დასაშვებია და გამოიყენება როდესაც: 

 - გამოვლინდება ნავთობის ფაქტიური დანაკლისი, რომელიც უნდა იყოს დაფიქსირებუ-

ლი ინვენტარიზაციის, მიღება-ჩაბარების აქტებში ან სხვა სახის დოკუმენტებში; 
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- დანაკლისის გამოვლინების შემდეგ დგინდება მისი გამომწვევი მიზეზები, რის შემდე-

გაც დანაკლისის ჩამოწერა მოხდება ნორმის ფარგლებში. 

 ბუნებრივი კლების ნორმებით ჩამოწერილი ნავთობი გათანაბრებულია შემოსავლის მი-

ღებასთან დაკავშირებულ ხარჯებთან და გამოიქვითება ერთობლივი შემოსავლებიდან, რაც უშ-

უალო კავშირშია მოგების გადასახადის დაბეგვრასთან. ამიტომ ნებისმიერი ნორმით  ჩამოწე-

რილ დანაკარგებზე სავალდებულოა შედგეს შესაბამისი აქტი, სადაც მითითებული იქნება დო-

კუმენტები, რომლებშიც აისახება დანაკლისი, დადგინდება დანაკლისის მიზეზი და დამტკი-

ცდება ნორმა. დამტკიცებული ნორმების გარეშე ჩამოწერილი ბუნებრივი კლებით გამოწვეული 

დანაკარგები ითვლება ზენორმატიულად, რომელიც არ შეიძლება გამოიქვითოს ერთობლივი 

შემოსავლებიდან. 

 დანაკარგების აღრიცხვის მდგომარეობა. 1990 წლამდე დიდი ყურადღება ექცეოდა ნავ-

თობის დანაკარგების აღრიცხვას. ტექნოლოგიური დანაკარგების ნორმირებას და ნორმების 

დამტკიცებას ახდენდა გაერთიანება „საქნავთობი“, საკავშირო ნავთობის სამინისტროს და შეს-

აბამისი ორგანოების მიერ დამტკიცებული სტანდარტების, სახელმძღვანელო დოკუმენტების, 

ინსტრუქციების, ბრძანებების შესაბამისად, ხოლო ბუნებრივი კლების ნორმები მტკიცდებოდა 

სამინისტროს მიერ. 1990 წლიდან დღემდე საქართველოში არსებულ ნავთობის კომპანიებში თი-

თქმის არ ხდება ნავთობის დანაკარგების აღრიცხვა, რაც ძირითადად გამოწვეულია დანაკარგე-

ბის ნორმების არარსებობით. ამ ხნის განმავლობაში იყო მდგომარეობის გამოსწორების გარკვეუ-

ლი მცდელობები, კერძოდ 1998 წელს საქართველოს სათბობ-ენერგეტიკის სამინისტროს მიერ 

დამტკიცდა სრულყოფილი სახელმძღვანელო დოკუმენტი „საქართველოს ნავთობგაზმომპოვე-

ბელ ობიექტებზე ნავთობის ტექნოლოგიური დანაკარგების განსაზღვრის მეთოდური მითითე-

ბანი“ (შემდგომში მითითებანი), რომელიც მომზადდა მაშინდელი „საქნავთობის“ შპს „ნავთობ-

სამეცნიერო ინსტიტუტის“ მიერ ყველა სტანდარტის დაცვით. ამ დოკუმენტის თანახმად, სავა-

ლდებულო იყო საქართველოში მოქმედ ყველა ნავთობკომპანიას (მათ შორის „საქნავთობსაც“) 

მოეხდინა ტექნოლოგიური დანაკარგების ნორმირება და ნორმების შესაბამისი წესით დამტკი-

ცება, რაც არ შესრულებულა, ხოლო ბუნებრივი კლების დანაკარგების ნორმირებასთან დაკავში-

რებით არავითარი სამუშაოები არ ჩატარებულა. 

კანონის და წესების მიღებამდე, ინსტიტუტმა თემატურად მოახდინა ტექნოლოგიური 

დანაკარგების (მათ შორის ნაწილობრივ ბუნებრივი კლების) ნორმირება და „საქნავთობის“ მიერ 

ამ ნორმების დამტკიცება. ჩვენი აზრით, აღნიშნული ნორმების პრაქტიკული გამოყენება არ შე-

იძლებოდა და არ შეიძლება შემდეგი მოსაზრებების გამო: 

 - ტექნოლოგიური დანაკარგების ნორმირება, სავალდებულო წესით, უნდა მომხდარიყო 

მითითებების თანახმად, ნავთობმომპოვებელი კომპანიების მიერ ნავთობსარეწი ობიექტების 

მიხედვით; 

- დანაკარგების ნორმირება განხორციელდა თეორიული გამოთვლებით, აუცილებელი 

ექსპერიმენტების ჩატარების გარეშე; 

- ნორმირების გაანგარიშების საწყისი მონაცემები აღებულია არასრული წლის პერიოდ-

ში;  

- ბუნებრივი კლების ნორმირება თეორიული ხასიათისაა და შესრულებულია ყოველგვა-

რი სტანდარტების და სხვა სავალდებულო დოკუმენტების მოთხოვნების დაუცველად; 

 - ნორმირების და ნორმების დამტკიცების დოკუმენტის დასკვნით ნაწილში წერია, რომ 

აღნიშნული ნორმები არ არის სრულყოფილი და გადახედვას საჭიროებს. 

 ზემომოყვანილი დოკუმენტის პრაქტიკული გამოყენება, განსაკუთრებით წესების 

მიღების შემდეგ (აღნიშნული დოკუმენტი, ავკარგიანობის მიუხედავად, ითვლება ძალადაკა-
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რგულად) არამართლზომიერია და კატეგორიულად არ შეიძლება. ჩვენი ინფორმაციით დღეს არ 

არსებობს ტექნოლოგიური და ბუნებრივი კლების დანაკარგების, სათანადო წესით დამტკი-

ცებული ნორმები. იმისათვის, რომ შემდგომში მოხდეს დანაკარგების ნორმირება ნორმების გა-

საანგარიშებლად, აუცილებელია მომზადდეს საწყისი მონაცემები, რისთვისაც საჭიროა ყოვე-

ლგვარი ფაქტიური დანაკარგების აღრიცხვა და დოკუმენტურად დაფიქსირება. განსაკუთრებით 

მნიშვნელოვანია ნავთობის ინვენტარიზაციის შედეგები, რომელიც სტანდარტების თანახმად 

უნდა ტარდებოდეს ყოველი თვის ერთ განსაზღვრულ დღეს და დროს. დაუზუსტებელი ინფო-

რმაციით, 1990 წლიდან დღემდე, არც ერთ ნავთობსარეწ, ნავთობშემკრებ და სხვა ობიექტებზე 

არ ჩატარებულა ნავთობის აღრიცხვა, რესურსების სრული ინვენტარიზაციის დროსაც კი. ბუღა-

ლტრული აღრიცხვის საერთაშორისო სტანდარტის (ბასს) თანახმად, ყოველი კალენდარული 

წლის ბოლოს სავალდებულოა ჩატარდეს ყველა საწარმოო რესურსის, მათ შორის ნავთობის 

სრული ინვენტარიზაცია. 

მოსაზრებები. იმისათვის, რომ ზემოაღნიშნულ საკითხებს კრიტიკის მიზანი და შინაა-

რსი არ მიეცეს, კეთილი განწყობით. გთავაზობთ შემდეგ მოსაზრებებს: 

 1. აუცილებელია ყველა სახის დოკუმენტში დამკვიდრდეს ნავთობის მსოფლიო პრაქტი-

კაში მიღებული ტერმინები:   

- ნავთობის ავარიული ან/და ზენორმატიული დანაკარგები; 

 -  ნავთობის ტექნოლოგიური დანაკარგები;  

 -  ნავთობის ბუნებრივი კლებით გამოწვეული დანაკარგები.   

 აქედან გამომდინარე:  

- ნავთობის ტექნოლოგიური დანაკარგების ნორმები; 

 - ნავთობის ბუნებრივი კლებით გამოწვეული დანაკარგების ნორმები.  

 2. საჭიროების შემთხვევაში შესწორდეს და საქართველოში მოქმედი კანონმდებლობისა 

და წესების მიხედვით ენერგეტიკის სამინისტროს მიერ დამტკიცდეს „ნავთობის კომპანიების 

საწარმოებში ნავთობის ტექნოლოგიური დანაკარგების განსაზღვრის მეთოდური მითითებანი“; 

3. კორპორაციამ საქართველოში მოქმედი შესაბამისი კანონმდებლობით დაავალოს ქვე-

ყანაში მოქმედ ყველა ნავთობკომპანიას, მეთოდური მითითებების მიხედვით, მოახდინოს ნავ-

თობის ტექნოლოგიური დანაკარგების ნორმირება, დაამტკიცონ ნორმები, ნორმირების და დამ-

ტკიცებული ნორმების დოკუმენტაცია წარადგინონ კორპორაციაში; 

 4. ტექნოლოგიური დანაკარგების ნორმირების სპეციფიკიდან გამომდინარე, მიზანშეწო-

ნილია კომპანიებმა ნორმების დადგენა შეუკვეთონ რომელიმე ორგანიზაციას ან სპეციალისტე-

ბის ჯგუფს, რომელსაც ხელშეკრულების საფუძველზე დაევალება საჭირო ფაქტიური მონაცე-

მების შეკრება, შესაბამისი ექსპერიმენტების ჩატარება, დანაკარგების ნორმირება და ნორმების 

დადგენა; 

5. სააგენტომ ან/და კორპორაციამ გამოაცხადოს ტენდერი (კონკურსი) ნავთობის ბუნე-

ბრივი კლებით გამოწვეული დანაკარგების ნორმირების და ნორმების შედგენის დებულების 

(წესების) შესახებ, რომელიც შემდგომ დამტკიცდება სააგენტოს ან/და ენერგეტიკის სამინისტ-

როს მიერ; 

6. დებულების დამტკიცების შემდეგ კორპორაციამ ან/და სააგენტომ გააფორმოს შესაბა-

მისი ხელშეკრულება რომელიმე ორგანიზაციასთან ან სპეციალისტების ჯგუფთან, რომელიც 

მოახდენს ნავთობის ბუნებრივი კლების დანაკარგების აღრიცხვას, შესაბამისი ექსპერიმენტების 

ჩატარებას, ნორმირებას, ნორმების დადგენას და დაცვას სააგენტოში ან/და ენერგეტიკის სამი-

ნისტროში; 
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7. კანონის და წესების თანახმად,  კორპორაციამ და ყველა ნავთობკომპანიამ, შესაბამის 

ობიექტებზე ყოველთვიურად ჩაატარონ ნავთობის ინვენტარიზაცია სტანდარტების დაცვით და 

ინვენტარიზაციის აქტები წარადგინონ სააგენტოში; 

8. ბუნებრივი კლების დანაკარგების ნორმების გამოყენება მოხდეს, ნავთობის დანაკ-

ლისის აღმოჩენის შემთხვევაში, მას შემდეგ, როდესაც დადგინდება დანაკლისის გამომწვევი 

მიზეზები;  

9. კატეგორიულად აიკრძალოს დანაკარგების ჩამოწერა დამტკიცებული ნორმების გარე-

შე; 

10. რადგან ნავთობის დანაკარგების ჩამოწერის აქტის შედგენა არ რეგულირდება სტან-

დარტებით, წესებით ან სხვა დოკუმენტებით, ამიტომ მისი შინაარსი და ფორმა ნებაყოფლობი-

თია. გაუგებრობის თავიდან აცილების მიზნით, ჩვენი აზრით, აქტში უნდა მიეთითოს:  

– რის საფუძველზე ხდება აქტის შედგენა (აქტის შედგენა უნდა მოხდეს ნავთობის დანაკ-

ლისის და დანაკლისის მიზეზების დადგენის შემდეგ);  

– შესაბამისი დოკუმენტის ან/და დოკუმენტების დასახელება და შედგენის თარიღი 

(ნავთობის ინვენტარიზაციის, მიღება-ჩაბარების, დანაკლისის და მისი გამომწვევი მიზეზების 

დადგენის აქტი და სხვა);  

– დანაკარგების რომელი ნორმებია გამოყენებული, ვის მიერ არის დამტკიცებული და 

დამტკიცების თარიღი (შეიძლება ერთდროულად იყოს როგორც ტექნოლოგიური, ისე ბუნებრი-

ვი კლების დანაკარგები);  

– ნავთობის მთელი დანაკლისი, მათ შორის ნორმების მიხედვით ჩამოწერილი დანაკა-

რგების რაოდენობა. 

 11. დამტკიცებული ნორმების გარეშე ჩამოწერილი ნავთობი მიეკუთვნება  ზენორმატი-

ულ (ავარიულ) დანაკარგებს. 

 როგორც აღვნიშნეთ, ზემომოყვანილი საკითხების განხილვა პირველი მცდელობაა, გაშუ-

ქებულიყო ოპერაციების მნიშვნელოვანი შემადგენელი ნაწილის – ნავთობის დანაკარგების აღ-

რიცხვა. ზოგიერთი საკითხის შინაარსი და მისი გადაწყვეტა შეიძლება საკამათო იყოს და მოი-

თხოვდეს სხვა მიდგომას, რაც სავსებით ბუნებრივად მიგვაჩნია და სიამოვნებით განვიხილავთ 

ნებისმიერ შენიშვნას. გარდა ამისა, ზოგიერთი საკითხის დეტალური განხილვა, სტატიის ფორ-

მატიდან გამომდინარე, შეუძლებელია, რისთვისაც მზად ვართ სათანადო სპეციალისტებთან 

ერთად ვიმსჯელოთ. 
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saqarTvelos sainJinro aka-
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akad. doqtori, samTo-geo-

logiuri fakultetis de-

kanis moadgile, stu-is 

profesori   

  
  

ii..  ggoogguuaaZZee,,  

energetikisa da sainJin-

ro akademiis sapatio aka-

demikosi, fiz.-maT. mecn. 

akad. doqtori, 

profesori 

uak 622.244.442                                  g. varSalomiZe, i. goguaZe, n. xundaZe,  
v. xiTariSvili, n. maWavariani 

 

𝑴𝑾𝑫 da 𝑳𝑾𝑫 sistemebis gamoyeneba daxril-

mimarTuli da horizontaluri WaburRilebis 

gayvanisas 
 

referati: ganxilulia daxril-mimarTuli da horizontaluri WaburRilebis burRvis siv-

rciTi marTvisa da kontrolis 𝑀𝑊𝐷 da 𝐿𝑊𝐷 telemetriuli sistemebis gamoye-

nebis Taviseburebebi. am sistemebiT warmoebs geofizikuri kvlevebi, qanebis fi-

zikuri Tvisebebis gansazRvra, optimaluri burRvis reJimis parametrebis Ser-

Ceva. 𝑀𝑊𝐷 da 𝐿𝑊𝐷 sistemebi aRWurvilia sensorebiTa da gadamwodebiT, romel-

Ta saSualebiT xdeba burRvis procesebis kontroli, koreqtireba da marTva, 

aseve WaburRilis daxril-mimarTuli da horizontaluri burRvisas uzrunvel-

yofilia lulis gayvanis sizuste, regulirdeba WaburRilis lulis traeqto-

ria, raTa zustad ganTavsdes fenis yvelaze produqtiul nawilSi. am sistemis 

gamoyenebiT mniSvnelovnad izrdeba burRvis meqanikuri siCqare da sagrZno-

blad umjobesdeba sxva teqnikuri maCveneblebi. 

sakvanZo sityvebi: 𝑀𝑊𝐷 da 𝐿𝑊𝐷 telemetriuli sistemebi; sensori; gadamwodi; daxril-mi-

marTuli da horizontaluri burRva. 
 

 
dRes bevr qveyanaSi farTod 

gamoiyeneba daxril-mimarTuli da 
horizontaluri WaburRilis burR-
visas sivrciTi marTvis gayvanis 
procesebis gazomvisa da kontrol-

is 𝑀𝑊𝐷 da 𝐿𝑊𝐷 telemetriuli si-
stemebi. 

am sistemebiT tardeba karo-
taJuli samuSaoebi, ganisazRvreba 
temperatura sangrevze, saburRi 
xsnarebis simkvrive, wnevebi lula-
sa da milgare sivrceSi, qanebis na-
pralovneba, daSreveba da simtkice, 
fenebis forianoba da SeRwevadoba, dgindeba WaburRi-

lis lulis gayvanis sizuste saburRi kolonis qvedis orientirebiTa da 
mimarTulebis kontroliT. 

𝑀𝑊𝐷 da 𝐿𝑊𝐷 sistemebis gamoyeneba aadvilebs daskvnebis gakeTebas da 
gadawyvetilebis miRebas gansakuTrebiT rTul pirobebSi burRvisas, ami-
saTvis es sistemebi aRWurvilia specialuri gadamwodebiTa da mgrZnobiare 
sensorebiT. moqmedi kompaniebi WaburRilebis daxril-mimarTuli da hori-
zontaluri burRvisas iyeneben sxvadasxva saxis da daniSnulebis 𝑀𝑊𝐷 da 
𝐿𝑊𝐷 telemetriul sistemebs. am sistemis saxeebi unda SeirCes WaburRile-
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ვ. ხითარიშვილი,,  

saqarTvelos sainJinro 

akademiis namdvili wevri 

(akademikosi), akademiuri 

doqtori, stu-is 

profesori 

 
n. maWavariani, 

akad. doqtori, stu-is 

profesori 

  

bis gayvanis geologiur-teqnikuri piro-
bebis, teqnologiuri procesebis Tavise-
burebis da wayenebuli amocanebis gaT-
valiswinebiT. mxedvelobaSi unda iqnes 
miRebuli, Tu ra saxis 𝑀𝑊𝐷 da 𝐿𝑊𝐷 si-
stemebi aqvT kompaniebs, rogoria momsa-
xurebis xarisxi, personalis profesi-
uli momzadebis done da saremonto ba-
zis aRWurviloba [1,2,3]. daxril-mimar-
Tuli da horizontaluri WaburRilebis 
burRvisas gamoiyeneba zemoaRniSnuli sistemebis dalage-
bis, daniSnulebis da Serwymis ori SemTxveva: 

1.  𝑀𝑊𝐷 da 𝐿𝑊𝐷 telemetriuli sistemebi moTavsebu-
lia WaburRilis lulaSi, aramagnitur milSi damZimebuli saburRi 
milebis an xraxnuli sasangrevo Zravas zemoT; 

2. 𝑀𝑊𝐷  da 𝐿𝑊𝐷 Msistemebi SeerTebulia da Serwymuli erT sistemad, 
romelsac marto 𝑀𝑊𝐷 sistema ewodeba.   

pirvel SemTxvevaSi, rodesac moqmedebs orive 𝑀𝑊𝐷 da 𝐿𝑊𝐷 telemet-
riuli sistema, 𝐿𝑊𝐷 telemetriuli sistemis gamoyenebiT warmoebs karota-
Juli samuSaoebi da sxva saxis gazomvebi sxvadasxva tipis gadamwodebisa da 
mgrZnobiare sensorebis saSualebiT, romlebic  informacias gvawvdis sa-
burRi kolonaze moqmed Zalvebsa (grexa, Wimva, RerZuli dawola da sxva) 
da saburRi milebis rxevebze. 

𝐿𝑊𝐷-s mgrZobiare sensorebiT geofizikuri kvlevebi tardeba WaburRi-
lebis burRvisas geofizikuri xelsawyoebis gareSe (rogorc cnobilia geo-
fizikur xelsawyoebs ver gamoviyenebT, sanam burRva ar Sewydeba). aRniSnul 
mgrZnobiare sensorebs SeuZlia informacia mogvces qanebis fizikuri Tvise-
bebis, fenis fluidebis agresiulobis, maTi SemoWris Sesaxeb. miRebuli 
informaciis gamoyeneba aucilebeli da xelsayrelia horizontaluri Wabu-
rRilebis burRvisas, sadac geofizikuri xelsawyoebis  CaSveba garTule-
bulia da moiTxovs did dros da gazrdil materialur da kapitalur dana-
xarjebs. 

Tanamedrove fenis gamomcdelis (𝐺𝑒𝑜 𝑇𝑎𝑝 𝐿𝑊𝐷)  gamoyenebiT SesaZlebe-
lia miviRoT didi sizustis da maRali xarisxis fenis wnevis sidide bur-
Rvis dros. es mowyobiloba zogavs burRvis dros, amcirebs kapitalur xar-
jebs, romelic SeiZleba gamowveuli iyos tradiciuli fenis gamomcdelis 
gamoyenebis SemTxvevaSi. tradiciuli fenis gamomcdels SeuZlia daafiqsi-
ros fenis wneva da xsnaris simkvrivis cvalebadoba cirkulaciis Sewyvetis 
Semdeg, xolo Tanamedrove SemoTavazebul fenis gamomcdels SeuZlia fenis 
wneva gansazRvros cirkulaciis drosac. rodesac saburRi kolonis qvedis 
SedgenilobaSi ar gvaqvs sasangrevo Zrava, es aadvilebs wnevebis monaceme-
bis gagzavnas zedapirze. speqtruli (𝑆𝐿𝐷 𝑠𝑝𝑒𝑐𝑡𝑟𝑎𝑙 𝑠𝑒𝑛𝑠𝑜𝑟) mgrZnobiare sensori 
informacias iZleva Tixuri qanebis gajirjvebaze. dipoluri sigrZivi zon-

direbis mowyobiloba (𝐵𝐴𝑇 − 𝐿𝑊𝐷)  gadamwodiTa da mgrZnobiare sensoriT 
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informacias iZleva gaburRuli qanebis simZlavreze, qanebis fizikur-meqani-
kur Tvisebebze, satexis cveTis intensiurobaze, gansazRvravs qanebis fori-
anobas da droulad ityobineba mosalodneli gazgamovlinebis Sesaxeb. 

kvlevis xelsawyos ( 𝐿𝑊𝐷 𝑁𝑀𝑅 𝑀𝑅𝐿𝐼 − 𝑊𝐷 ) magnituri rezonansiT SeuZ-
lia gamoikvlios fenis wylebi, Tavisufali fluidis moZraoba, qanebis na-
pralovneba da wyalgajerebuloba, gansazRvros naxSirwyalbadebis gamov-
lineba da gazis xarisxi. 𝐿𝑊𝐷 telemetriuli sistema sxvadasxva saxis ga-
damwodebis saSualebiT detalurad Seiswavlis koleqtoris Tvisebebs.   
 𝐿𝑊𝐷  telemetriul sistemas TviTon ar SeuZlia mopovebuli informa-
cia kargad daamuSaos siRrmeSi da miRebuli monacemebi gadasces zemoT ze-
dapirze, amisaTvis gamoiyeneba 𝑀𝑊𝐷 telemetriuli sistema, romelic dama-
kavSirebuli rgolia da 𝐿𝑊𝐷  sistemidan mopovebul da daumuSavebel info-
rmacias gadascems zedapirze informaciis miRebis, gaSifvris da damuSave-
bis sadgurs (marTvis da kontrolis kompiuterul sistemebs), sadac miRebu-
li monacemebi gaiSifreba, damuSavdeba da SemuSavebuli maxasiaTeblebi ga-
daecema 𝐿𝑊𝐷  sistemis marTvis bloks burRviT samuSaoebze dakvirvebisaT-
vis, teqnologiuri procesebis samarTavad an koreqtirebisaTvis. swored am 
marTvis blokis muSaobiT uzrunvelyofilia optimaluri burRvis reJimis 
parametrebis da saburRi xsnaris simkvrivis SerCeva, mcirdeba avariebis ri-
ski, romelic dakavSirebulia CaWerebsa da hidrogaxleCebTan, yovelive es 
zrdis burRvis meqanikur siCqares da sxva teqnikur maCveneblebs. 𝐿𝑊𝐷  sis-
temidan 𝑀𝑊𝐷  sistemaSi zemo sadgurze informaciis gadasacemad gamoiyeneba 
ori meTodi: 

1. saburRi xsnaris pulsaciiT informaciis gadacema; 
2. eleqtromagnituri talRebiT informaciis gadacema. 

saburRi xsnaris pulsaciiT informaciis gadacemis meTodis SerCeva 
ganisazRvreba xsnaris nakadis cvlilebiT milgare sivrcesa da saburR ko-
lonaSi, romelic aisaxeba wnevis gadamwodSi. Warbi saburRi xsnaris pul-
saciis dros sistema zRudavs xsnaris nakadis gatarebas saburRi kolonis 
qvedTan axlos, sabolood wneva izrdeba anu gvaqvs xsnaris dadebiTi pul-
sacia, romelic aisaxeba zedapirze. rodesac saburRi xsnaris pulsaciis 
sistema momentalurad Warbad uSvebs xsnaris nakads, satexis sacirkulacio 
xvrelebis gavliT, milgare sivrceSi da xdeba wnevis ucabedi dacema sa-
burR kolonaSi anu gvaqvs xsnaris uaryofiTi pulsacia, romelic aseve 
aisaxeba zedapirze. eleqtromagnituri talRebis meTodiT informacia gada-
ecema (dabali sixSiris eleqtromagnituri talRebiT) qanebis gavliT zeda-
pirze damiwebul antenas. arsebuli eleqtromagnituri talRebis meTodi 
gankuTvnilia xmeleTze burRvisaTvis, maTi gamoyeneba xelsayrelia, rode-
sac burRva warmoebs gaqreviT, qafebiT da aerirebuli xsnarebiT. 
 𝑀𝑊𝐷  sistema 𝐿𝑊𝐷  sistemidan miRebuli informaciis zedapirze gada-
cemis garda awarmoebs akustikur kavernometrias specialuri sensoruli 
kavernometris saSualebiT, romelic informacias gvawvdis lulis stabi-
lurobis, satexebsa da kedels Soris RreCos sididis Sesaxeb. informacias 
gvawvdis agreTve mosalodneli Camoqcevebis Sesaxeb. 𝑀𝑊𝐷   sistemasTan ar-
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sebuli mgrZnobiare sensorebiT regulirdeba satexis brunTa ricxvi da Re-
rZuli dawola. tardeba gama-karotaJi, romelic gansazRvravs qanebis radi-
oaqtiurobas. 
 𝑀𝑊𝐷 sistema sensorebisa da gadamwodebis saSualebiT  WaburRilebis 
daxril-mimarTuli da horizontaluri burRvisas afiqsirebs lulis faqti-
ur traeqtorias, sivrciT mdebareobas, mis azimuts, zenitur da daxris ku-
Txes. miRebuli monacemebi gadaecema mikrokompiuters, saidanac es informa-
cia miewodeba zemoT, WaburRilis pirze informaciis miRebis, gaSifvris da 
damuSavebis sadgurs, sadac miRebuli informacia damuSavdeba, dadgindeba 
lulis traeqtoriis kordinatebi da gadaecema 𝐿𝑊𝐷  sistemis marTvis 
bloks. am blokis meSveobiT xorcieldeba saburRi iaraRis qvedis sivrciTi 
traeqtoriis marTva, romelic warmoebs distanciuri marTvis meqanizmebis 
(gadamxreli saSualebebi) gamoyenebiT. 

pirvel naxazze warmodgenilia 𝑀𝑊𝐷 sistemis sqema. 
  

 
nax. 1. 𝑴𝑾𝑫 sistemis sqema 

 
me-2 nax-ze naCvenebia saburRi xsnaris uaryofiTi pulsaciis impul-

suri gadamcemebi. 

 
nax. 2. saburRi xsnaris uaryofiTi pulsaciis impulsuri gadamcemebi 

a) 89 mm diametri mqone ultrawvrili gadamcemebi 

b) 120 da 171 mm diametrebis mqone standartuli gadamcemi 

 
meore SemTxvevaSi 𝑀𝑊𝐷 da 𝐿𝑊𝐷 sistemebi gaerTianebulia erT siste-

mad da 𝑀𝑊𝐷 sistema ewodeba. es sistema moTavsebulia aramagnitur milSi 
damZimebuli saburRi milebis an xraxnuli sasangrevo Zravebis zemoT da 
asrulebs yvela im samuSaos, rasac asrulebda cal-calke 𝑀𝑊𝐷  da 𝐿𝑊𝐷 
telemetriuli sistemebi. amis magaliTia 𝑀𝑊𝐷 "𝑃 − 360" telemetriuli sis-
tema, romelsac iyenebs "𝑃ℎ𝑜𝑒𝑛𝑖𝑥 𝑇𝑒𝑐ℎ𝑛𝑜𝑙𝑜𝑔𝑦 𝑆𝑒𝑟𝑣𝑖𝑐𝑒𝑠"  kompania daxril-mimar-
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Tuli da horizontaluri WaburRilebis burRvisas. aRniSnuli telemetri-
uli sistema specialuri sensorebisa da gadamwodebis saSualebiT aregu-
lirebs WaburRilis lulis traeqtorias, raTa is zustad ganTavsdes fenis 
yvelaze produqtiul nawilSi. am sistemis gamoyenebiT SesaZlebelia zus-
tad dadgindes WaburRilis siRrme vertikalurad da sangrevis mdebareoba. 
𝑀𝑊𝐷 "𝑃 − 360" sistemas aqvs hidravlikuri da eleqtromagnituri informaci-
is miwodebis arxebi, raTa informacia gadasces zedapirze monacemebis miRe-
bisa da damuSavebis sadgurs. 

zemoaRniSnulidan gamomdinare, SeiZleba davaskvnaT, rom specialuri 
mgrZnobiare sensorebiTa da gadamwodebiT aRWurvili 𝑀𝑊𝐷 da 𝐿𝑊𝐷 teleme-
triuli sistemebis gamoyeneba daxril-mimarTuli da horizontaluri Wabu-
rRilebis burRvisas sagrZnoblad aumjobesebs WaburRilebis gayvanis teq-
nologiur process da saburRi mowyobilobebis muSaobas, zomavs da akont-
rolebs burRvis parametrebs, adgens, Seaqvs koreqtireba da marTavs burRv-
aSi myofi WaburRilis traeqtorias, amiT uzrunvelyofs WaburRilebis lu-
lis gayvanis sizustes produqtiul fenSi. yovelive es sagrZnoblad ama-
Rlebs WaburRilebis burRvis efeqturobas da gayvanis teqnikur-ekonomikur 
maCveneblebs. 
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ნაპრალების წარმოქმნა ჭაბურღილების გაყვანისას და მათი 

გავლენა ქანების ნგრევის პროცესზე 
 

რეფერატი: ჭაბურღილების ბურღვის დროს სატეხზე ღერძული დაწოლის გაზრდისას ქანების ნგრევის 

პროცესი ინტენსიურად მიმდინარეობს. ამ დროს წარმოიქმნება ნაპრალები. სხვადასხვა 

ფაქტორის ზემოქმედების შედეგად შეიძლება ადგილი ჰქონდეს ქანების ზედაპირულ, დაღ-

ლილობით ან მოცულობით ნგრევას. განხილულია ნაპრალების წარმოქმნასა და განვითარე-

ბაზე შექმნილი გრიფიტსის, ნ. მუსხელიშვილის, გ. ბარენბლატის, ი. ჟელტოვის თეორიები 

და ამოცანები, რომლებიც გამოიყენება ჭაბურღილების ბურღვისას მადეფორმირებელი ძა-

ლების ზემოქმედებით ქანებში ნაპრალების გაჩენის ახსნაზე. ზემოაღნიშნული თეორიული 

გამოკვლევებით შესაძლებელია განსაზღვრულ და განმარტებულ იქნეს ჭაბურღილების 

გაყვანისას ქანსანგრევი იარაღით ქანების ზედაპირული და მოცულობითი ნგრევის პრო-

ცესი, დაღლილობითი ნგრევის პროცესების ახსნა კი პრობლემატურია და გაძნელებული. 

საკვანძო სიტყვები: ნაპრალების წარმოქმნა; მადეფორმირებელი ძალები; ნგრევის პროცესი. 

 

ჭაბურღილების ბურღვის-

ას ნგრევა წარმოებს სხვადასხვა 

სიმაგრის ქანებში. განსაკუთრე-

ბით გაძნელებულია ჭაბურღი-

ლების გაყვანა მაგარ ქანებში. ას-

ეთი ქანების ნგრევისას გადა-

მწყვეტი მნიშვნელობა აქვს ღერ-

ძულ დატვირთვას სანგრევზე 

იმაზე დამოკიდებულებით, რო-

გორი ძალით ზემოქმედებს სა-

ტეხის კბილები ქანზე, მისი 

ნგრევის ხასიათი და ინტენსიუ-

რობა. ეს გავლენას ახდენს სატეხის ჩაღრმავების სიჩქარე-

ზე ქანში და ცვეთაზე. როდესაც სატეხი სრიალებს სანგ-

რევის ზედაპირზე  და არ აღწევს ქანში, ჩაღრმავება წარ-

მოებს ძალიან ნელა და ქანების ნგრევა მიმდინარეობს უმთავრესად ზედაპირული ცვე-

თის ხარჯზე. დეფორმაციის ეს სახე ე.წ. ზედაპირული ნგრევა დაბალეფექტურია და 

დაბალი ინტენსიურობით ანგრევს ქანს. ამ შემთხვევაში სანგრევიდან მონგრეული ქანის 

ნაწილაკებს ძალიან მცირე ზომები აქვს. 

 სატეხზე ღერძული დაწოლის გაზრდისას ქანების ნგრევის პროცესი მიმდინარე-

ობს უფრო ინტენსიურად. ღერძული დაწოლის გარკვეულ სიდიდემდე მატებისას ქანებ-

ში ირღვევა კრისტალთშორისი კავშირი  და წარმოიქმნება ნაპრალები, რომლებიც სან-

გრევის ზედაპირიდან აღწევენ სიღრმეში. სატეხით მრავალრიცხოვანი ნაპრალების გა-
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lleevvaann  aazzmmaaiiffaarraaSSvviillii,,  

ddooqqttoorraannttii 

  
  

aalleeqqssaannddrree  WWiiWWiinnaaZZee,,  

ტექნ. მეცნ. აკად. 

დოქტორი 

დაკვეთისას სანგრევიდან ამოიგლიჯება 

მნიშვნელოვნად დიდი ზომის ქანის ნაწი-

ლაკები, ვიდრე ზედაპირული ნგრევისას, 

მაგრამ ამ შემთხვევაშიც სატეხი ჯერ კიდევ 

არ შედის ქანის სიღრმეში და აგრძელებს 

სრიალს სანგრევის ზედაპირზე. აქ მიმდი-

ნარეობს ერთდროულად ორი პროცესი - 

ზედაპირული და დაღლილობითი ნგრევა, 

ამასთან დაღლილობითი მოვლენების შე-

დეგად სანგრევიდან მონგრეული ქანის ნა-

წილაკების ჯამური მოცულობა სჭარბობს ზედაპირული ნგრევით სანგრევიდან ამოგ-

ლეჯილი ქანის ნაწილაკების მოცულობას. ამ პროცესმა მიიღო დაღლილობითი ნგრევის 

სახელწოდება. ღერძული დატვირთვის შემდგომი გაზრდა იწვევს ნაპრალების გაჩენას 

დაწოლის გარშემო და ქანის მცირე ამონგრევას [1,4]. 

იმისთვის, რომ საჭრისი ღრმად შეიჭრას ქანში, აუცილებელია უფრო მეტად გავ-

ზარდოთ ღერძული დაწოლა. როდესაც ქანი მთლიანად მოინგრევა, ღერძული დაწოლა 

საჭრისის ქანთან კონტაქტში მიაღწევს ქანის სისალის  შესაბამის სიდიდეს. თუ საჭრის-

ზე გავზრდით დაწოლას უფრო მეტად, მაშინ საჭრისის ქვემოთ ქანი შემჭიდროვდება 

და დაწოლას გადაცემს ყველა მხარეს, რის შედეგად მოხდება აფეთქების მსგავსი მოვ-

ლენა, რასაც თან სდევს ქანების ამოგლეჯა ზედაპირზე და ღრმულის (ფოსოს) გაჩენა. 

საჭრისი, რომელსაც ჩვეულებრივ სოლისებრი ფორმა აქვს გარკვეულ სიდიდემდე და-

წოლისას შეიჭრება შექმნილ სივრცულ ღრმულში და გაზრდის მის ფართობს. ამ შემთ-

ხვევაში დაძაბული ზონის მოცულობა ქანში მატულობს ღრმულის ფართობის გაზრდის 

შესაბამისად და ხდება ახალი „აფეთქება“, უფრო დიდი მოცულობის ღრმულის წარმოქ-

მნით. ამ პროცესს ეწოდება მოცულობითი ნგრევა. ის ყველაზე ეფექტური და დამახასია-

თებელია სხვადასხვა ქანში ჭაბურღილების ბურღვისათვის. აქ სატეხების ტიპები და 

ღერძული დაწოლის სიდიდეები შეირჩევა  გასაბურღი ქანების სისალის შესაბამისად. 

 
ნახ.1.  საჭრისის შეჭრის სიღრმე ნგრევის  სხვადასხვა სახის დეფორმაციის დროს: I - ზედაპირული 

ცვეთის არე; II - დაღლილობითი ნგრევის არე; III- მოცულობითი ნგრევის არე 
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პირველ ნახაზზე ნაჩვენებია ნგრევის სიღრმის ცვლილება ყველა, სამივე სახის 

დეფორმაციების დროს. ამ ნახაზიდან ჩანს, რომ შესაძლებლობების მიხედვით სასურვე-

ლია ბურღვა წარმოებდეს III არეში, რომელიც შეესაბამება მოცულობით ნგრევას. ყველა-

ზე მცირე ნგრევის სიღრმე მიიღება ზედაპირული ცვეთის დროს.  

ამ სამი ნგრევის დეფორმაციის პროცესი შეიძლება მათემატიკურად გამოისახოს 

ასე: 

I არე - 𝜎კ = 𝐶/𝑆 << 𝑃; 

II არე-𝜎კ = 𝐶/𝑆 < 𝑃;                                                                                                           (1) 

III არე -𝜎კ = 𝐶/𝑆 = 𝑃, 

სადაც 𝜎კ  საკონტაქო წნევაა; 𝐶  - ღერძული დაწოლა; 𝑃  - ქანის სისალე; S- კონტაქტის 

ფართობი. 

გამოკვლევებმა აჩვენა, რომ მაგარი ქანების ნგრევა წარმოებს სატეხის კბილების 

დრეკად ქანში ჩაღრმავებისას. ამ შემთხვევას შეესაბამება სატეხის საღარავების მუშაო-

ბის სქემა, რომელიც ნაჩვენებია მე–2 ნახაზზე. 

 
ნახ.2.  სატეხის საღარავების მუშაობის სქემა 

 

კბილებიანი ცილინდრული საგორავი I მდებარეობიდან გადმოგორდება II მდე-

ბარეობაში. I მდგომარეობაში საგორავი დაბჯენილია ორ კბილზე საკმარისად მდგრა-

დად. ორ კბილზე განაწილებულია ღერძული დაწოლაც. II მდებარეობაში საგორავი ებ-

ჯინება მხოლოდ  ერთ კბილს და კბილის ძალოვანი დაწოლა ქანზე ამ მომენტში მეტი 

იქნება. საღარავების გადაგორებისას ერთი მდებარეობიდან მეორეში მათი სიმძიმის  

ცენტრი გადაადგილდება 0 წერტილიდან 0′ წერტილში და აიწევა CO ′ სიმაღლეზე. სა-

ღარავების ეს მდებარეობა არამდგრადია. შემდეგ  მომენტში საღარავის სიმძიმის ცენ-

ტრი დაიკავებს 0′′ მდებარეობას, ხოლო საღარავი მეორე კბილით დაარტყამს ქანს. საღა-

რავის სიმძიმის ცენტრის აწევა და დაწევა იწვევს სატეხის კორპუსის წინსვლით-უკუ-

სვლით მოძრაობას და საბურღი კოლონის ქვედა ნაწილის ჭაბურღილის ღერძის მიმა-

რთულებით გადაადგილებას.  

 საღარავის ბრუნვის დროს მისი კბილები აყენებს თანამიმდევრობით დარტყმებს 

ჭაბურღილის სანგრევს. საღარავიანი სატეხებით ქანების ნგრევისას წარმოიქმება ნაპ-

რალები, ღერძული დაწოლის გაზრდისას წარმოებს ქანების მოცულობითი ნგრევა, რაც 

საგრძნობლად ამაღლებს სატეხის ჩაღრმავებას ქანში.  
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ჭაბურღილების ბურღვისას სანგრევზე მადეფორმირებელი ძალების მოქმედების 

შედეგად წარმოიქმნება კონცენტრირებული, ჰორიზონტალური, ელიფსოიდური, გა-

ნივი და სხვა ნაპრალები. ძნელია წინასწარ გამოვიცნოთ  რა სახის ნაპრალები და როგო-

რი თანამიმდევრობით გაჩნდება ყველა დაძაბულობის ერთობლივი და ერთდროული 

მოქმედების შედეგად. ჩატარებული ცდები, ექსპერიმენტების შედეგები, თეორია გვიჩ-

ვენებს, რომ ჭაბურღილების გაყვანისას შეიმჩნევა ყველა სახის ნაპრალების გაჩენა.  

საწყისი დეფექტიდან ნაპრალების წარმოქმნასა და განვითარებაზე შექმნილი 

გრიფიტსის, ნ. მუსხელიშვილის, გ. ბარენბლატის, ი. ჟელტოვის და სხვათა თეორიები 

და ამოცანები გამოიყენება ჭაბურღილების ბურღვისას მადეფორმირებელი ძალების ზე-

მოქმედებით ქანებში ნაპრალების გაჩენის ახსნაზე და მათ გავლენით ქანების ნგრევის 

ეფექტურობაზე. ჭაბურღილების ბურღვისას განსაკუთრებული ადგილი უჭირავს გრი-

ფიტსის მიერ ამოხსნილ ამოცანას დრეკად სხეულზე ელიფსოიდური ნაპრალების არსე-

ბობისას, ნგრევის ელემენტარული პროცესის ერთღერძა გაჭიმვის შედეგად წარმოქმნი-

სას. გრიფიტსის თეორიის დებულება მდგომარეობს იმაში, რომ  ნაპრალების ზომების 

გაზრდასთან ერთად სხვაობა ნაპრალების ზედაპირულ ენერგიასა U ′ და ნაპრალის წარ-

მოქმნაზე დახარჯული სხეულის დრეკად ენერგიას V შორის არ იცვლება. ამრიგად, 

გრიფიტსის თეორიის მიხედვით, გარემოს, ჩვენ შემთხვევაში ქანების ზედაპირული ენე-

რგია ნაპრალების წარმოქმნისას იზრდება ამ გარემოს (ქანის) დრეკადი ენერგიის შემცი-

რების შედეგად. გრიფიტსის თეორიის მიხედვით, ნაპრალების პარამეტრები განისაზ-

ღვრება შემდეგი პირობიდან:  

𝑑 (𝑈 − 𝑉)/ 𝑑𝐿 = 0                                                              (2) 

სადაც 𝐿 ნაპრალის სიგრძეა. 

ნაპრალის გარშემო დაძაბულობა დამოკიდებულია E დრეკადობის მოდულზე, 

საშუალო გამჭიმავ დაძაბულობაზე 𝜎 = 𝑃/𝐹 (𝑃- გამჭიმავი ძალა, 𝐹- ნაპრალებიდან მო-

შორებით განივკვეთის ფართობი), 2 L ნაპრალის სიგრძეზე და µ პუასონის კოეფიციე-

ნტზე. ვოლფის მიხედვით [2] დრეკადი დეფორმაციის ენერგია, რომელიც თავმოყრი-

ლია 2 L სიგრძის ნაპრალის მახლობლად ტოლია: 

V= πσ2 L2/4F    (1+  µ).                                                           (3) 

გარკვეული  სისქის ფირფიტის  დროს, რომელიც ტოლია ერთეული სიდიდისა, 

2𝐿  სიგრძის ნაპრალის ზედაპირული ენერგია U გამოისახება ფორმულით: 

𝑈 =  2 ∙ 2 𝐿𝑇,                                                                 (4) 

სადაც T ხვედრითი ზედაპირული ენერგიაა. 

(3) და (4) გამოსახულებების ჩასმით (2) ფორმულაში მიიღება შემდეგი სახის გან-

ტოლება:  

 σკრ√𝐿 = √8𝐸𝑇/ 𝜋 (1 +  µ),                                                    (5) 

სადაც σკრ კრიტიკული დაძაბულობაა, როდესაც იწყება ნაპრალების ზრდა. 

გამოსახულება (5) განმარტავს განსხვავებებს ნაპრალების მქონე რეალური სხე-

ულის, ჩვენ შემთხვევაში, ნაპრალოვანი ქანების სიმტკიცისა და ქანის ცალკეული კრის-

ტალების თეორიულ სიმტკიცეს შორის. გრიფტისის თეორემა ძირითადად გამოიყენება 

U ხვედრითი ზედაპირული ენერგიის გაანგარიშებისათვის. 
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 ნ. მუსხელიშვილმა განიხილა და გადაწყვიტა დრეკადობის თეორიის ამოცანა 2 L 

სიგრძის ნაპრალის მქონე  ქანის გარშემო დეფორმაციის შესახებ, რომელიც მოთავსებუ-

ლია უსასრულო დრეკად სიბრტყეში და შიგნიდან განიცდის p წნევას. ავტორის დას-

კვნის საფუძველში ჩადებულია 𝜎𝑥 , 𝜎𝑦 და 𝜏𝑥𝑦  დაძაბულობების გამოსახულება, U და V 

ჩანაცვლება  𝜑 (z) და Ψ(z) ანალიტიკური ფუნქციებით, აგრეთვე ნაპრალგარეშე კომპლე-

ქსური z= x+i y ცვლადის Ψ=Peiy    წრის გარეშე ცალმაგი რადიუსის მქონე კომპლექსური 

ცვლადზე კონფორმული ასახვა. ნ. მუსხელიშვილის მიერ მოძიებულია ასევე ფუნქცია, 

რომელი იდენტურია აღნიშნული კონფორმული ასახვისა: 

Z= w (𝜑)= ½  (𝜑 + 1/𝜑 ).                                                       (6)  

V(x) ნაპრალების გახსნა გამოისახება დამოკიდებულებით: 

𝑉 (𝑥)  =  2(1 − µ2) PL/E  √1 − 𝑥2/𝐿2.                                                  (7)  

ეს დამოკიდებულება გამოიყენება ერთი ნაპრალის მქონე ქანების დეფორმაციის 

ამოცანაში (ნახ.3). 

 
ნახ.3.  ერთი ნაპრალის მქონე ქანების დეფორმაციის ნ. მუსხელიშვილის ამოცანა 

 

ნაპრალის მთლიანი მაქსიმალური გახსნა შეიმჩნევა წერტილში x=0 

2V=4(1-µ) PL/E.                                                                (8)    

ამრიგად, ნ. მუსხელიშვილის დრეკადობის თეორია შეიძლება გამოყენებულ იქ-

ნეს ჭაბურღილების ბურღვისას ქანების დაღლილობითი და მოცულობითი ნგრევის 

დროს არსებული ამოცანების გადასაწყვეტად, როდესაც სატეხი ღერძული დაწოლის გა-

ზრდისას შედის ქანის სიღრმეში და ამ დროს სანგრევიდან მონგრეული ქანის ნაწილაკე-

ბის მთლიანი მოცულობა სჭარბობს ზედაპირული ნგრევით სანგრევიდან ამოგლეჯილი 

ქანის ნაწილაკებს (დაღლილობითი ნგრევის პროცესი). შემდგომში ღერძული დაწოლის 

უფრო მეტად გაზრდისას, როდესაც საჭრისი უფრო ღრმად შეიჭრება ქანში, მოხდება 

აფეთქების მსგავსი მოვლენა დიდი მოცულობის ღრმულის წარმოქმნით (ამ პროცესს 

მოცულობით ნგრევას უწოდებენ). 

დამოკიდებულება (8) დაზუსტებულია ი. ჟელტოვის მიერ [1–3]. ის თავის ამოცა-

ნაში ნაპრალების წარმოქმნაზე შეუზღუდავ დრეკად სიბრტყეში წერს, რომ ნაპრალი იმ-

ყოფება დატვირთვის ზემოქმედებაში, რომელიც გადანაწილებულია გარკვეულ უბანზე. 

ფენი იკუმშება ყოველი მხრიდან გვერდითი სამთო  წნევის გავლენით. გ. ბარენბლატმა 

შეიმუშავა ამოცანა ნაპრალის წარმოშობის შესახებ არა ნახევარ სივრცეში, არამედ 
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მთლიან სივრცეში. ამასთან, ამოხსნა დრეკადი თეორიის ამოცანა სივრცეში მრგვალი 

ნაპრალისათვის. განსახილველი ქანის მასივზე ან ფენზე მოქმედებს არა მარტო ძალები, 

რომლებიც ანგრევენ ქანებს, არამედ ის ძალებიც, რომლებიც ხელს უშლის ნაპრალების 

გავრცელებას. ამ ძალების მოქმედება აგრეთვე იწვევს ნაპრალების გავრცელების შეწყვე-

ტას და ქმნის თანაბარზომიერ დაძაბულ მდგომარეობას. ფაქტორები, რომლებიც ხელს 

უშლის ქანებში ნაპრალების გავრცელებას არის სამთო წნევა, შეჭიდების მოლეკულური 

ძალები, რომლებიც არსებობს ნაპრალების ბოლოებზე და მოქმედებს იმავე  მიმართუ-

ლებით, საითაც სამთო წნევა. 

ზემოთ აღნიშნულიდან გამომდინარე, შეიძლება ითქვას, რომ დასახელებული 

თეორიული გამოკვლევები, ე.ი. გრიფიტსის, ნ. მუსხელიშვილის, გ. ბარენბლატის და ი. 

ჟელტოვის მიერ შემუშავებული ამოცანები შეიძლება გამოყენებულ იქნეს ჭაბურღილე-

ბის ბურღვისას, კერძოდ ქანსანგრევი იარაღით სანგრევის ზედაპირული და მოცულო-

ბითი ნგრევის პროცესების განსაზღვრისა და განმარტებისათვის. ზემოაღნიშნული  ამო-

ცანებით ჭაბურღილების გაყვანისას სანგრევის დაღლილობითი ნგრევის პროცესების 

ახსნა პრობლემატურია და მათი გამოყენება თეორიული გამოკვლევებისათვის გაძნე-

ლებული, რადგან ქანების სიმტკიცე ერთჯერადი დაწოლისას მცირდება ნაპრალების 

საერთო სიგრძის გაზრდასთან ერთად. ამ დროს მცირდება ქანების დაღლილობითი დე-

ფორმაცია ანუ სიმტკიცე. 
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teqnogenuri sagangebo situaciebis  

prognozireba da riskebis Sefaseba saqarTveloSi 

 

wwaarrddggeenniilliiaa  ssaaiinnJJiinnrroo  aakkaaddeemmiiiiss  aakkaaddeemmiikkoossiiss,,  pprrooff..  vv..  xxiiTTaarriiSSvviilliiss  mmiieerr  

 

referati: ganxilulia Tanamedrove msoflios aqtualuri problemis _ teqnogenuri xasi-

aTis avariebis raodenobis, masStabebisa da katastrofuli Sedegebis zrdis 

tendenciebi, aseve qimiuri avariebis Tavidan acilebis, likvidaciisa da Sede-

gebis minimizaciis saqmeSi msoflio gamocdileba. 

warmodgenilia sagangebo situaciaTa departamentis statistikuri monaceme-

bi saqarTvelos teritoriaze qimiurad saSiSi obieqtebis ganlagebis simWid-

rovis, saqarTveloSi momxdari teqnogenuri avariebis Sesaxeb. teqnogenuri si-

tuaciis damZimebis gamomwvevi garemoebebi. 

dasaxulia aucilebeli organizaciuli da sainJinro-teqnikuri RonisZiebebi 

potenciuri teqnogenuri sagangebo situaciebis prognozirebis da Sefasebis, 

momxdari avariis likvidaciisaTvis.  

sakvanZo sityvebi: teqnogenuri avariebi; riskebis Sefaseba; avariis prognozireba.  

 

me-20 saukunis 50-ian wlebSi dawye-
bulma samecniero-teqnikurma revoluci-
am, rTuli teqnologiuri sistemebis ga-
moyenebaze gadasvlam, moxmarebuli ene-
rgiis zrdam kacobrioba teqnogenuri av-
ariebisa da katastrofebis riskis 
zrdis winaSe daayena. 

Tanamedrove msoflioSi teqnoge-
nuri xasiaTis negatiuri faqtorebi rea-

lur safrTxes uqmnis  qveynebis stabilur, socialur-eko-
nomikuri ganviTarebis, mosaxleobis cxovrebis xarisxis amaRlebis, ero-

vnuli usafrTxoebis ganmtkicebis uzrunvelyofas. 
teqnogenur avariebsa da katastro-

febs Soris adamianuri msxverplisa da mi-
yenebuli materialuri zaralis mixedviT 
wamyvani adgili ukavia avariebs qimiurad 
saSiS obieqtebze. 

prognozuli SefasebiT uaxloes pe-
rspeqtivaSi SenarCunebuli iqneba qimiuri 
avariebis amaRlebuli albaTobis tenden-
cia.  

aRsaniSnavia, rom ukanasknel wlebSi sxvadasxva qvey-
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nis qimiur sawarmoebSi momxdarma avariebma aqtualuri gaxada qimiurad 
saSiSi sawarmoebis usafrTxoebis problema, bevr qveyanaSi gamkacrda kon-
trolis RonisZiebebi qimiuri nivTierebebis warmoebis, Senaxvisa da tran-
sportirebisadmi. 

qimiuri sawarmoebis umetesobaSi avariebis mizezebia usafrTxoebis 
teqnikis wesebis darRveva, manqana-danadgarebis da sazomi xelsawyoebis te-
qnikuri gaumarTaoba, dabali momzadebis done. rogorc wesi, ar arsebobs 
urTierTkavSiri sawarmos xelmZRvanelobasa da mosaxleobas Soris, romel-
Tac arc ki ayeneben saqmis kursSi sawarmos mxridan potenciuri safrTxis 
Sesaxeb. 

mdgomareobas amZimebs is garemoebac, rom potenciurad saSiSi qimiuri 
obieqtebis umetesoba isea ganlagebuli, rom erT-erT maTganze momxdarma 
avariam SeiZleba gamoiwvios avariebi mosazRvre obieqtebzec. avariisas xde-
ba momwamlavi nivTierebebis gamofrqveva an daRvra atmosferoSi, wyalSi, ni-
adagSi.   

gasuli wlis avariebi gviCvenebs, rom avariis likvidaciis RonisZie-
bebi dagvianebuli da araadekvaturia, rac gamowveulia avariebis seriozu-
lobis SeufaseblobiT da likvidaciis mcdari RonisZiebebis SerCeviT. 

saSiS obieqtebze, sadac inaxeba qimiurad saSiSi nivTierebebi, momxda-
ri avariebisgan miyenebuli zarali SeiZleba mniSvnelovnad Semcirdes, Tu 
iqneba mkveTri da drouli informacia safrTxeebisa da avariebis Tavidan 
acilebis usafrTxoebis RonisZiebebis, agreTve avariis Sedegebis likvida-
ciis SemTxvevaSi usafrTxoebis RonisZiebebis Sesaxeb. 

sagangebo situaciebis prognozirebis da Sedegebis  Sefasebis mizania 
sagangebo situaciebis zonis perimetris, Senoba-nagebobebis ngrevis xaris-
xis gansazRvra, avariebis da katastrofebis Sedegebis salikvidacio Ronis-
Ziebebis Catareba. 

sagangebo situaciis mimdinareobisas SeiZleba gamovyoT adamianebze, 
cxovelebze, garemoze, sainJinro-teqnikur nagebobebze moqmedi damazianebe-
li faqtorebi: 

_ bariuli zemoqmedeba _ asafeTqebeli nivTierebebis, wnevis qveS myo-
fi teqnologiuri WurWlebis da masiuri dazianebis saSualebebis afeTqeba; 

_ Termuli zemoqmedeba _ teqnogenuri xanZrebis Tanmxlebi siTburi 
dasxiveba; 

_ toqsikuri zemoqmedeba _ qimiurad saSiS sawarmoebSi teqnogenuri 
avariebi, toqsikuri airebi, aerozolebi, gamonabolqvebi, wvis produqtebis 
momwamlavi `Sleifi~; 

_ radiaciuli zemoqmedeba _ qimiurad saSiS obieqtebze radioaqtiuri 
nivTierebebis `amoqmedebiT~ gamowveuli avariebi; 

_ meqanikuri zemoqmedeba _ Senoba-nagebobebis ngreva, namsxvrevebi; 
_ biologiuri zemoqmedeba _ avariis Sedegad gamowveuli epidemiebi, 

baqteriologiuri iaraRi.  
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teqnogenuri avariebi, romlebic safrTxes uqmnis mosaxleobis sicoc-
xlesa da janmrTelobas, aqtualuri problemaa saqarTvelosTvisac. 

saqarTvelos teritoriaze funqcionirebs 500-ze meti qimiurad saSiSi 
obieqti. bevri qimiurad saSiSi obieqti ganlagebulia mWidrod dasaxlebul 
punqtebSi. aseT obieqtebs miekuTvneba rogorc qimiuri, ise kvebis mrewve-
lobis sawarmoebi, romlebic iyenebs amiakze momuSave samrewvelo samaciv-

rო danadgarebs (ludis qarxnebi, macivar-kombinatebi), wyalsadawneo sadgu-
rebi _ qloris maragebs.  

saqarTvelos teritoriaze funqcionirebs iseTi mometebuli saSiSroe-

bis obieqtebi, rogorebicaa: magistraluri navTob- da gazsadenebi, navTobba-

zebi, amiakze momuSave samacivro da saqvabe danadgarebi, wyalgamwmendi sadgu-

rebi, maRal wnevaze momuSave WurWlebi, feTqebadi masalebis damamzadebeli sa-

warmoebi, gazgamanawilebeli da Semvsebi sadgurebi, haeris dayofis produqte-

bis (Jangbadi, azoti, argoni, kriptoni, qsenoni da neon-heliumis narevi) mwarmo-

ebeli da momxmarebeli, qimiuri boWkos, polimeruli masalebis, saRebavi masa-

lebis, celuloza-qaRaldis mwarmoebeli,  spirtis,  Savi da feradi liTonebis 

samsxmelo sawarmoebi, navTobisa da navTobproduqtebis, agreTve Txevadi airis 

sacavebi - terminalebi, avzebi 1000 m3-ze meti jamuri moculobiT, aeroporti, 

sadac ganlagebulia TviTmfrinavis sawvavis rezervuarebis parki. 
saqarTvelos sagangebo situaciebis departamentis statistikuri mona-

cemebiT saqarTveloSi mxolod 2013 wels dafiqsirda xanZrebis, afeTqebe-
bisa da qimiurad saSiSi nivTierebebis gaJonvis 410 SemTxveva, romelTa  Se-
degad daiRupa 30 adamiani (maT Soris 1 bavSvi), daavadebulTa, travmirebu-
lTa da daSavebulTa ricxvma 40-s miaRwia (maT Soris iyo 2 bavSvi), droe-
biT gadaadgilebuli aRmoCnda 100 adamiani, ganadgurda 93 Senoba, 18 nage-
boba, 15 erTeuli teqnika, daixoca 3500-mde Sinauri cxoveli da frinveli, 
dazianda asobiT Senoba-nageboba. 

saqarTveloSi teqnogenuri situaciis damZimebas xeli Seuwyo iseTma 
garemoebebma, rogoricaa: 

 qveynis ekonomikaSi  momxdari didi struqturuli cvlilebebi, ra-
mac gamoiwvia sawarmoebis gaCereba,  sameurneo kavSirebis gawyveta 
da teqnologiur jaWvebSi Seferxeba;  

 ZiriTadi sawarmoo fondebis progresirebadi cveTa, romelmac 
sawarmoebSi 80-100% miaRwia; 

 teqnologiuri da sawarmoo disciplinis, teqnologiuri persona-
lis kvalifikaciis donis dacema; 

 sazedamxedvelo organoebis momTxovnelobisa da muSaobis efeqtu-
robis dacema; 

 potenciurad saSiSi samrewvelo obieqtis maxloblad mcxovrebi 
mosaxleobis maRali koncentracia. 
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postsabWoTa saqarTveloSi sawarmos marTvis axal formebze gadas-
vlam gaarTula mosaxleobis evakuacia, maTi ganTavseba da yovelmxrivi uz-
runvelyofis organizeba. 

teqnogenuri sagangebo situaciebis gaxSirebis fonze udidesi mniSvne-
loba aqvs SesaZlo sagangebo situaciis mecnierulad prognozirebas, Sefa-
sebas da SeZlebisdagvarad Tavidan acilebas an Tundac SesaZlo zaralis 

minimumamde dayvanas.  
SesaZlo avariebis Tavidan acilebisa da lokalizaciis RonisZiebebi 

atarebs rogorc organizaciul, ise sainJinro-teqnikur xasiaTs da mimar-
Tulia avariis mizezebis gamovlenisa da Tavidan acilebisaken, agreTve 
lokalizaciis droulad Catarebisa da avariis SesaZlo Sedegebis likvida-
ciis pirobebis droulad Seqmnisken. es RonisZiebebi unda aisaxos qimiurad 
saSiSi obieqtis dacvis gegmaSi. 

sagangebo situaciis prognozirebisa da SefasebisaTvis aucilebelia 
saqarTvelos teritoriis ranJireba teqnogenuri sagangebo situaciis war-
moqmnis albaTobis mixedviT. gasaTvaliswinebelia qimiurad saSiSi obieqte-
bis ganlageba da meteorologiuri pirobebi.  
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Bbiosferos da samTo sawarmoebis radiaciuli 

dabinZureba da dacvis saSualebebi 

 

wwaarrddggeenniilliiaa  ssaaqqaarrTTvveellooss  ssaaiinnJJiinnrroo  aakkaaddeemmiiiiss  aakkaaddeemmiikkoossiiss,,  tteeqqnniikkiiss  mmeeccnniieerreebbaaTTaa  

ddooqqttoorriiss,,  pprrooffeessoorr  oo..  llaannCCaavvaass  mmiieerr  

 

referati: ganxilulia biosferos, hidrosferos dabinZurebis sakiTxebi. samTo sawarmoeb-

Si Sromis higienis, momsaxure personalis janmrTelobis dacvis da individua-

luri dacvis saSualebebis gamoyenebis sakiTxebi. 

sakvanZo sityvebi: inertuli gazi; seqtoruli blokireba. 

 
1. Sesavali 

 
Tanamedrove samTo sawarmoebi xasia-

Tdeba Sromis sanitariuli pirobebis mTe-
li rigi specifikuri TaviseburebebiT. mi-
wisqveSa momuSave personalze SeiZleba 
uaryofiTi gavlena moaxdinos Saxtis mete-
orologiurma pirobebma (temperatura, hae-
ris tenianoba) da mavne airebma (meTani, ra-
doni da sxva). 

 
2. ZiriTadi  nawili 

   
cnobilia, rom adamianis Sromisunarianoba ZiriTadad damokidebulia 

mis janmrTelobaze, garemo pirobebze, wlovanebasa da muSaobis staJze. 
Sromis procesSi didi mniSvneloba eniWeba muSaobis da dasvenebis re-

Jims.Pprofesiuli saqmianobis procesSi 
adamianis organizmze moqmedebs sawar-
moo garemos mravalferovan faqtorTa 

kompleqsi, maT Soris Rа226   da Rп222-is mo-
qmedeba. 

radoni inertuli gazis ZiriTadi 
wyaroa dedamiwis qerqSi. dadgenilia, 
rom sawarmoebSi radoniT haeris dabin-
Zureba ZiriTadadD damokidebulia kon-
taqtze, romelic iqmneba haersa da samTo gamonamuSevre-

bis gaSiSvlebul zedapirs Soris. maRaroSi samTo samuSaoebis momatebis 
da gaSiSvlebuli zedapiris farTobis zrdasTan erTad radoni mcirdeba, 
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Sesabamisad icvleba misi koncentraciac. sawarmoo operaciebisas atmosfe-
roSi radonis gamoyofis procesi mimdinareobs gansxvavebulad, vidre sxva 
araradioaqtiuri gazebisa.  
 

usafrTxoebis teqnika 
 

amgvarad, maRaros dabinZureba xdeba gaSiSvlebuli qanis zedapiridan 
radonis ganuwyveteli gamotaniT. radoni aris radioaqtiuri aerzolebiT 
haeris ZiriTadi damabinZurebeli.Ddidxans radonis Semcvleli haeris Casu-
nTqva iwvevs sasunTqi gzebis dasxivebas. aerozolebis nawilakebis 5-10 mk 
sisqe ileqeba sasunTqi gzis zeda nawilSi, saidanac isini gamoedineba. mo-
Zravi mtveri asxivebs qsovils, romelic ganfenilia sasunTq gzebze. amitom 
mtversawinaaRmdego RonisZiebebis ganxorcielebis da maTi efeqturobis ga-
angariSebisas gaTvaliswinebulia miRebuli mtvris msxvili marcvlebis mav-
neoba. samTo sawarmoebSi radiaciuli intoqsikacia iwvevs centraluri ner-
vuli sistemis mniSvnelovan cvlilebebs, amitom saTanado yuradReba unda 
daeTmos samTo sawarmoebSi muSa-mosamsaxureTa sasunTqi organoebis preven-
cias, radgan adgili aqvs filtvebis qronikul daavadebaTa SemTxvevas. ra-
dioaqtiurma gamosxivebam SeiZleba gamoiwvios organizmze saerTo moqme-
deba, gasakuTrebiT sisxlsa da sisxlwarmomqmnel organoebze. am dros ad-
gili aqvs sisxlwarmomqneli organoebis funqciis damuxruWebas, rac, Tavis 
mxriv, iwvevs sisxlnaklebobas, sisxlis normaluri Sededebis darRvevas da 
sisxlZarRvebis simyifis gazrdas, kuW-nawlavis traqtis moqmedebis dar-
Rvevas, organizmis gamofitvas, infeqciuri daavadebebis mimarT organizmis 
winaaRmdegobis daqveiTebas, kanis dazianebas, avTvisebian simsivnes, kata-
raqtas, sicocxlis Semoklebas. SeiZleba aRiZvras genetikuri cvlilebebi. 
genebTan dakavSirebiT gamosxivebis moqmedeba kumulirdeba mTeli im perio-
disTvis, sanam organizms aqvs gamravlebis unari. amitom, Zalian mcire, mag-
ram gameorebadi dozac ki saSiSia. Mmomsaxure personalis gamosxivebisagan 
dasacavad gamoyenebuli unda iqnes e.w dacva droTa da manZiliT. periodu-

lad unda Semowmdes dacvis RonisZiebaTa efeqturoba, Rп222 elementi haerze 
7,5-jer mZimea. radoniT gaWuWyianebis ZiriTad mizezad miaCniaT misi ganu-
wyveteli gamoyofa qanidan. radoni mkveTrad fiqsirdeba mineralis marcva-
lSi, romelSic Zalian nela mimdinareobs difuzuri movlenebi. Siga zeda-
piris sididis mixedviT mineralSi warmoSobili radonis meore nawili aR-
wevs kapilarebs da haerTan da wyalTan kontaqtis SemTxvevaSi maTSi gada-
dis. rodesac qani SiSvldeba, manamde arsebuli saukuno wonasworoba ir-
Rveva, swrafad difundirebuli radoni intensiurad vrceldeba haerSi da 
grovdeba ubnebze. amgvarad, radoniT maRaros gaWuWyianeba xdeba gaSiSvle-
buli qanis zedapiridan ganuwyveteli gamotaniT. Cveni mizania samTo sawa-
rmebidan gamosuli wylebis Seswavla da maTi gawmendis sakiTxebi. 
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      cxrilSi warmodgenilia samTo sawarmodan gamosuli wylebis anali-
zi.  

maRaroebSi  usafrTxoebis sakiTxebi ar dgas saTanado simaRleze. sa-
Wirod migvaCnia: 

1. individualuri dacvis saSualebebis gamoyeneba; 
2. sunTqvis organoebis dacvis saSualebebi, spectansacmeli da spec-

fexsacmeli. xelebis dacvis, Tavis da Tvalebis damcavi saSualebebi. 
dacvis teqnikur saSualebaTa ricxvs stacionaruli da moZravi ek-

ranebi miekuTvneba. isini radioaqtiur gamosxivebas aireklavs da STanTqavs. 
periodulad aucilebelia damcavi mowyobilobebis kontroli dozirebuli 
xelsawyoebis saSualebiT. saTavsSi aucilebelia sahaero gaTbobisa da mo-
mdevno gamwovi ventilaciis mowyoba; 

3. gamosxivebis wyaros seqtoruli blokireba; 
4. gamosxivebis simZlvris Semcireba; 
5. gamosxivebis wyarodan manZilis gazrda; 
6. saTavsSi, sadac SesaZlebelia radioaqtiuri mtvris arseboba, auci-

lebelia gamwovi ventilacia. 
7. samTo sawarmoebSi unda moewyos iseTi simZlavris ventilatorebi, 

romlebic uzrunvelyofs haeris gasufTavebas dasaSveb normamde; 
8. burRva-afeTqebiTi saSualebebis warmoebis dros saWiroa damatebiTi 

RonisZiebebis miReba, romlebic mkveTrad Seamcirebs samTo warmo-
ebaSi damtverianebas. 

 
3. daskvna 

 
samTo sawarmoebSi Sromis higienis sakiTxs da garemos dasufTavebas 

gadamwyveti mniSvneloba unda mieniWos. unda Catardes momsaxure persona-
lis regularuli Semowmeba, daicvan samkurnalo profilaqtikuri RonisZi-
ebebi, saWiroa Sromisa da dasvenebis racionaluri reJimis organizeba. pro-
cesebi unda mimdinareobdes avtomatizaciis gamoyenebiT. 
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,,გამომგონებლობის გენია სიმდიდრის მამაა“ 

სოკრატე 
 

1. შესავალი 

 

უდიდესი ფილოსოფოსის ეს სიტ-

ყვები იმ მიზნით მოვიყვანეთ, რომ ჩვენი 

ქვეყნის შესაბამისი ორგანოებისა და პი-

როვნებების ყურადღება გავამახვილოთ 

გამომგონებლების დღევანდელ მდგომა-

რეობაზე. მოგეხსენებათ, რომ ყველაფერი 

რითიც ვსარგებლობთ ყოველდღიურ 

ცხოვრებაში, გარდა ბუნების მიერ შექმნი-

ლისა, გამომგონებლების შემოქმედების 

შედეგია. 

 

                       2. ძირითადი ნაწილი 

 

ქაღალდი, რომელზეც ვწერთ, 2000 წლის წინ 

ჩინეთში მოღვაწე თურქმენმა გამომგონებელმა შექმ-

ნა. 1840 წელს კელერმა ხის მერქნისაგან ქაღალდის 

მიღების მეთოდი შეიმუშავა. ეს მეთოდი მცირეოდე-

ნი გაუმჯობესებით, რაც სავსებით ბუნებრივია, დღე-

საც გამოიყენება. როგორც ერთმა ჭკვიანმა ადამიანმა 

შენიშნა, ,,ყოველივე კარგი შეიძლება კიდევ უკეთე-

სად გააკეთო“ [1]. 

ჩვეულებრივ, ავტოკალამი, „მუდმივი კალამი“ 

ასევე რამდენიმე გამომგონებლის შრომის შედეგია. ფოლადის კალამი გამოიგონა 

აახენის ბურგომისტრ იანსენის მსახურმა, რომლის სახელი, სამწუხაროდ, ისტორიას არ 

შემორჩა. იმ ინგლისელის გვარი, რომელმაც წამოაყენა კალმისთვის გრძივი განაჭრის 

გაკეთების წინადადება, რამაც კალამი საგრძნობლად გააუმჯობესა, საყოველთაოდ ცნო-

ბილია. მას პერი ერქვა [2].  

ХIХ საუკუნის მეორე ნახევარში ამერიკელმა უოტერმანმა და გერმანელმა დრაშე-

რმა, ერთმანეთისაგან დამოუკიდებლად, გამოიგონეს ავტოკალამი, რომელიც რამდენ-

ჯერმე იქნა გაუმჯობესებული ამერიკელი პარკერის მიერ და მიიღო სახელწოდება 

,,მუდმივი კალამი“.  მე-20 საუკუნეში მას გაუჩნდა კონკურენტი - ამერიკელი ლაუდის 
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მიერ 1888 წელს დაპატენტებული კონსტრუქცია, რომელიც უნგრელმა ლასლო ბორიმ 

ბურთულიან ავტოკალმად აქცია.                          

 ეს სია შეიძლება უსასრულოდ გავაგრძელოთ, მაგრამ ჩვენი წერილი ამას არ ეძ-

ღვნება. ჩვენი წერილის მთავარი მიზანია ყურადღება გავამახვილოთ გამომგონებლების 

დღევანდელ მდგომარეობაზე ჩვენს ქვეყანაში. 

ისტორიული გამოცდილება ადასტურებს, რომ ყველა დროში  სწორედ გამომგო-

ნებელია ტექნიკური პროგრესის საფუძველი. ე.ი. სავსებით კანონზომიერია ის ფაქტი, 

რომ ტექნიკური პროგრესის ინტენსივობა პირდაპირ არის დამოკიდებული შექმნილი 

გამოგონებების რაოდენობასა და მნიშვნელობაზე, რომლებიც, რა თქმა უნდა, შექმნი-

ლია გამომგონებლების მიერ [3]. რუსეთის მეცნიერებათა აკადემიის ნამდვილი წევრი 

ვალდერი ჯერ კიდევ 1910 წელს წერდა, რომ ,,ჩვენი ხალხის მომავალი დიდად არის 

დამოკიდებული ქვეყანაში გამომგონებლების მდგომარეობაზე, ცალსახაა, არსებობისა-

თვის ბრძოლაში, ყველაზე ძლიერი ის ქვეყანა იქნება რომელსაც დამოუკიდებლად და 

ნაყოფიერად მომუშავე გამომგონებელთა უფრო დიდი რაოდენობა ეყოლება“ [4]. 

,,სახელმწიფოს სიძლიერე დღეს განისაზღვრება არა გამოშვებული ფოლადის რა-

ოდენობით, მოპოვებული ქვანახშირით ან ნავთობით, სამხედრო მოსამსახურეთა რაო-

დენობით, არამედ ნაყოფიერად, შედეგიანად მომუშავე გამომგონებლების რიცხვით“[5 ]. 

ყოველი ზემოთქმულიდან შეიძლება დავასკვნათ: თუ სახელმწიფოს წინსვლა და 

განვითარება სურს, ეჭვი არ გვეპარება, რომ ჩვენს სახელმწიფოს სწორედ ამგვარი 

მიზანი აქვს, მან უნდა შექმნას პირობები გამომგონებლების მაღალნაყოფიერი შრო-

მისათვის და  წაახალისოს მათი შემოქმედება. 

ინტერესს მოკლებული არ იქნება გავარკვიოთ, რა მდგომარეობაა ამ მხრივ 

საზღვარგარეთ. 

აშშ-ში ХХ საუკუნის შუა ხანებში ყურადღება მიაქციეს იმას, რომ გამოგონებაზე 

განაცხადების რაოდენობა, რომლებიც წარდგენილი იყო წვრილი ფირმებისა და ინდი-

ვიდუალი გამომგონებლების მიერ, შემცირდა რამდენიმე პროცენტით. სასწრაფოდ შეიქ-

მნა სპეციალური კომისია, რომელსაც დაევალა გასცნობოდა არსებულ სიტუაციასა და 

შეემუშავებინა ღონისძიებები აღნიშნული მდგომარეობის გამოსასწორებლად. გამოირკ-

ვა, რომ თითქმის 85% ყველაზე მნიშვნელოვანი გამოგონებისა შექმნილი იყო ინდივი-

დუალი გამომგონებლების მიერ. კონგრესმა შეიმუშავა სპეციალური პროგრამა ამ კლა-

სის გამომგონებლების დასახმარებლად. ავტორებს, რომელთა გამოგონებაც იმსახურებ-

და ყურადღებას, მიეცემოდათ თანხა უკუმოუქცევად, 50 ათასი დოლარის ოდენობით,  

,,პირმშოს“ დანერგვის სტადიამდე მისაყვანად. 1988 წელს შეიქმნა სპეციალური სასამარ-

თლო, რომელმაც არსებობის პირველ  დღიდან მიზნად დაისახა დაეცვა ინდივიდუალი 

გამომგონებლები. უნდა აღინიშნოს ისიც, რომ გამომგონებელს ეკუთვნის ჰონორარი 

წლიური ეკონომიკური ეფექტის 5-დან 45%-მდე. ზოგიერთ შემთხვევაში ეს თანხა 100%-

მდეც იზრდება [5]. 

ანალოგიური ვითარებაა იაპონიაში, გერმანიაში, ავსტრალიაში, დიდ ბრიტანეთ-

სა და სხვა  მრავალ განვითარებულ ქვეყანაში. მაგალითად, ავსტრალიაში არსებობს ,,გა-

მომგონებლების დახმარების ფონდი“, რომელსაც შეუძლია სუბსიდირება გაუწიოს 
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პირველ რიგში ინდივიდუალებს. იაპონიაში მსოფლიოში ყველაზე დაბალი გადასახა-

დია გამოგონების განაცხადის წარსადგენად, ხოლო ჰონორარი წლიური ეკონომიური 

ეფექტის 5-11%. 

აშშ-ში გამომგონებლებისათვის გათვალისწინებულია ე. წ. ,,ორმაგი ტარიფი“, 

რომლის თანახმადაც ინდივიდუალი გამომგონებლებისა და წვრილი ფირმებისათვის 

გადასახადი განისაზღვრება შეღავათიანი ტარიფით და შეადგენს მხოლოდ ნახევარს ძი-

რითად ტარიფთან შედარებით. ასე, მაგალითად, 1989 წელს ინდივიდუალი გამომგონე-

ბელი განაცხადის წარდგენისას იხდიდა 170 დოლარს, ხოლო მსხვილი კომპანიები 340-

ს. გადასახადი პატენტის გასაცემად შესაბამისად შეადგენს 280 და 560 დოლარს [5]. თუ 

გავითვალისწინებთ, რომ საშუალო ხელფასი აშშ-ში გაცილებით მეტია, ვიდრე ჩვენთან, 

შეიძლება დავასკვნათ, რომ ამ თანხას ინდივიდუალი გამომგონებლები გადაიხდიან 

დიდი შრომისა და დაძაბულობის გარეშე. ასეთი თანხის გადახდას უმტკივნეულოდ 

შეძლებდა სტუდენტიც, მომუშავეც და პენსიონერიც. 

როგორც ამერიკელი სპეციალისტების გამოთვლებმა აჩვენა, ერთი გამოგონება, 

თუნდაც განუხორციელებელი, სახელმწიფოს აძლევს იმდენ სარგებელს, რამდენსაც მო-

უტანს ოცდაშვიდი მუშაკი, რომლებიც კეთილსინდისიერად ასრულებენ თავიანთ სა-

მუშაოს [6]. 

ჩვენთან, რბილად რომ ვთქვათ, რამდენადმე განსხვავებული  მდგომარეობაა. 

ჩვენს ქვეყანაში ოფიციალური საარსებო მინიმუმი იცვლება 300 ლარის ფარგლებში, 

პენსია კი მხოლოდ 150 ლარია, ე.ი. საარსებო მინიმუმზე  ორჯერ ნაკლები. უბრალო მა-

თემატიკა თვალნათლივ აჩვენებს, რომ გამოგონებაზე განაცხადის წარდგენისას თუ გა-

ნაცხადი აღმოჩნდება პატენტუნარიანი, პატენტის მიღებასა და მის ძალაში შესვლას და-

სჭირდება 87 ლარი, ე.ი. პენსიონერს პენსიიდან დარჩება 150-87=63 ლარი. მხოლოდ 

წამალსა და  კომუნალურ მომსახურებაზე, როგორც მინიმუმი საჭიროა 40 ლარი (ეს იმ 

შემთხვევაში, თუ პენსიონერი ავად არ არის). საერთო დანახარჯი შეადგენს 87+40=127 

ლარს და პენსიონერს  მაქსიმუმ დარჩება ცხოვრებისათვის 23 ლარი. როგორც ამბობენ, 

კომენტარი ზედმეტია. 

გასაგებია, რომ ყველა პენსიონერი ვერ შეძლებს ასეთი ხარჯის გაწევას, ამიტომ 

შეწყვეტს შემოქმედებით შრომას, რის შედეგადაც ქვეყანას მოაკლდება მრავალი სასარ-

გებლო გამოგონება. რამდენადაც ცნობილია, ჯერჯერობით არ გაუქმებულა კანონი, 

რომლის თანახმად ,,რაოდენობა გადადის თვისებრიობაში“. 

დიდი კვლევის ჩატარება  არ არის საჭირო, რომ დავადგინოთ, რა მდგომარეობაში 

არიან ჩვენი ქვეყნის სტუდენტები. მათ უმრავლესობას არა აქვს სტიპენდია; განათლებას 

კი იმ მშობლების ხარჯზე იღებენ, რომელთა შემოსავალიც ასევე შეზღუდულია. ამგვა-

რად, სტუდენტს ერთმევა საშუალება და, რაც ყველაზე სავალალოა, მოტივაცია შემოქმე-

დებითი შრომისა. რაც შეეხება საქართველოს დანარჩენ მოსახლეობას, რომელთა ეკო-

ნომიკურ მდგომარეობაზე ყურადღებას აღარ გავამახვილებთ, ყოველ გამოგონებაზე 200 

ამერიკულ დოლარამდე გადახდა არცთუ იოლი საქმეა, ამიტომ მათ ერთადერთი გამო-

სავალი რჩებათ, გამოგონებები შექმნან მხოლოდ სტუდენტობის პერიოდში, შემდეგ შეწ-
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ყვიტონ და პენსიაში გასვლის შემდეგ ისევ ,,დიდი წარმატებით“ განაგრძონ საგამომგო-

ნებლო შრომა. 

 

3. დასკვნა 

 

შექმნილი მდგომარეობიდან მხოლოდ ერთადერთი გამოსავალი გვესახება – თვე-

ში ასორმოცდაათი ლარის შემოსავლის მქონე პენსიონრები, ასევე სტუდენტები  გათავი-

სუფლდნენ საპატენტო მოსაკრებიდან, დანარჩენმა განმცხადებლებმა კი უნდა გადაიხა-

დონ დღევანდელ პენსიონრებსა და სტუდენტებზე დაკისრებული საფასური. იმედს ვი-

ტოვებთ, რომ ყოველივე ზემოთქმულის შემდეგ ქვეყნის შესაბამისი ორგანოებისა და  

სტრუქტურების წარმომადგენლები გაითვალისწინებთ ჩვენს თხოვნას და გადახედავთ 

დღევანდელ კანონდებლობას. 
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uak 553.981+553.982                                                                                        i. goguaZe 

 

navTobisa da gazis warmoSobis Tanamedrove 

warmodgenebi 

 
kacobriobis istoriaSi TandaTan ixsneba bune-

bis saidumloebani, romelTa irgvliv yovelTvis iyo 
bevri kamaTi da gaugebroba, rCeboda amouxsneli da 
gaugebari sakiTxebi. dRes mecniereba da teqnologiebi 
ise swrafad viTardeba, rom gagikvirdeba kidec. dRes 
SesaZlebelia vivaraudoT da avxsnaT, sad da rodis 
SeiZleba warmoiSvas taifuni an tornado dedamiwaze, 
raTa miRebul iqnes usafrTxoebis zomebi xalxis ga-
dasarCenad. 

samecniero-teqnologiuri progresiT mZlavri 
nabijebi gadaidga yvela mimarTulebiT [1]. 

fizikaSi nanoteqnologiebidan [5] gamomdinare, 
navTobisa da gazis warmoSoba dedamiwis siRrmeSi da-

udasturebel sinamdviled rCeba. 
berZeni geografi straboni da mweral-istorikosi plutarqe, mecnieri 

agrikola, didi rusi mecnierebi _ lomonosovi da mendeleevi, aseve geoqi-
miis fuZemdebeli, akademikosi v. vernadski da i. gubkini amtkiceben, rom na-
vTobi da gazi umaRlesi energetikuli produqtia, romlis gareSe kacobri-
obas ar ZaluZs cxovreba da moRvaweoba [3]. maT Soris yvelaze meti miRweva 
am mimarTulebiT gubkins hqonda. 

navTobi da gazi sasargeblo wiaRiseulia, mis SedgenilobaSi Sedis 
79,5 ÷ 87,5% naxSirbadi da 11 ÷ 14,5% wyalbadi, aseve gogirdi, Jangbadi, az-

oti daaxloebiT 5-8%. garda amisa, mTeli rigi elementebi mendeleevis pe-
riodul sistemidan. sayuradReboa is, rom naxSirbadi da wyalbadi Sedgeni-
lobis mixedviT iyofa: 1) parafinul, 2) naftenur da 3) aromatul naxSir-
wyalbadebad. maTSi sakmao raodenobiT Sedis fisebi, romlis buneba srul-
yofilad dResac Seuswavlelia. 

rac ufro mZimea navTobi, miT ufro metia maTSi fisis Semcveloba. 
1954 wels a. leorsenma navTobs uwoda `mineraluri nivTiereba~ anu 

organuli minerali, romelsac yvela sxva mineralur qanebisagan gansxvave-
biT yvelaze maRali wvis unari aqvs. misgan gansxvavebiT miviCnevT, rom qani 
aris myari nivTiereba, romlisganac Sedgeba dedamiwa da dedamiwaze Turme 
arsebobs Txevadi da gazisebri qanebic ki. 

amgvari Tvisebebi aqvs aseve sxva qanebs _ qvanaxSirs, torfs, antra-
cids da sxvebs. wvis unaris mqone qanebi gansakuTrebuli jgufia, romelsac 
kaustobiolitebi ewodeba. `kausto~ - berZnulad niSnavs sawvavs, bio – si-
cocxles, liTo _ qvas (anu sawvavi organuli qva). 
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navTobis zogierT naxSirwyalbads bitumebsac uwodeben, radgan maT 
miekuTvneba navTobi da gazi. qimiuri Sedgenilobis mixedviT SeiZleba iyos 
`Savi~, `agurisferi~ da uferulic. 

istoriulad naftenuri naerTis warmoSoba dakavSirebulia mcire azi-
is xalxis sityvebTan, `nafta~ gaJonvis unars niSnavs. aseTi araCveulebrivi 
energetikuli produqti gamoiyeneba ara marto sawvavad, aramed misgan mza-
ddeba 120-ze meti produqti da mas Sav oqros uwodeben. mainc, rogoria misi 
warmoSobis procesi dedamiwis siRrmeSi? 

qvemoT gamovTqvamT Cvens mosazrebas navTobisa da gazis warmoSobaze, 
aseve fizikur da geologiur safuZvlebs mis Sesaxeb dedamiwis siRrmeSi. 

450 milioni saukunis win, materialur masaTa brunviT moxda sivrceSi 
masebis dagroveba, ris Sedegad warmoiSva mzis sistema da dedamiwa. nel-ne-
la fenobrivad liTosferoSi lagdeboda qanebi, ramac ganapiroba dedami-
wis qanebis liTologiur-stratigrafiuli Sedgeniloba. amJamad, teqnolo-
giuri Zebna-ZiebiTi kvlevebis safuZvelze gavecaniT ama Tu im regionis si-
Rrmuli qanebis Wrilis liTologiur-stratigrafiuli Sedgenilobas. maga-
liTad, aRmosavleT da dasavleT saqarTvelos qanebis liTologiur-stra-
tigrafiuli Sedgeniloba sxvadasxva mrudxazovani formisaa, romlebsac 
geologiurad vuwodebT, vTqvaT, antiklins, sinklins, braxiantiklins, ba-
qans da sxva. 

nax. 1. antiklinis Wrili grZiv RerZze, sadac naTlad Cans droSi mimdinare 

teqnologiuri procesebi 
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magaliTisTvis aviRoT antiklinis siRrmuli Wrili, dawyebuli zemo-
dan (0 m) 4500 metramde. neogenur, paleogenur, carcul, iurul periodSi qa-
nebi, fizikuri maxasiaTeblis mixedviT, igivea. vTqvaT, carcul an iurul 
naleqebs saxuravSi da sagebSi gaaCnia Tixa-fiqlebis fenebi, e.i. Seiqmna ko-
ndensirebuli daxSuli qanebis sivrce, teqtonikuri movlenebis gamo warmo-
iSva bzari napralis saxiT, romelsac Tixa-fiqlebSi gavlis Semdeg (simZi-
mis Zala) [3] qveda sivrceSi Caaqvs  orvalentiani rkina. warmodgeniT es na-
xazi ase gamoiyureba. 

rogorc naxazidan Cans, konvertirebul garemoSi, teqtonikuri moqme-
debis Sedegad, bzariT an napraliT Cadis wyali. wyals Caaqvs orvalentia-
ni rkinis Jangi, romlis Sedegad viTardeba Semdegi teqnologiuri procesi: 
𝐶𝑎𝐶𝑜3 + 𝐹𝑜 + 𝐻2𝑂 → 𝐶𝑎(𝑂𝐻)2 + 𝐹𝑒2𝑂3 + 𝐶𝐻4, romlis Sedegad maRali temperatu-
ra warmoiSoba. Sedegad miviRebT cements da meTans. meTani, rogorc msubu-
qi gazi, Tavsdeba fenis qveS. warmoqmnis es teqnologiuri procesi garkveu-
li droiT grZeldeba, ris gamoc fenis qveS matulobs wneva, temperatura. 
yovelive amis gamo icvleba nivTierebis fazuri mdgomareoba. meTani 𝐶𝐻4 
gadadis Txevad mdgomareobaSi. adgili aqvs dawnevis Sedegad gaTxevadebas, 
e.i. adgili aqvs bunebriv nanoteqnologias. anu 𝑢/𝑘𝑡 sakmaod sididisaa, rom 
gazis molekula gadaiqces siTxis molekulad. es gardaqmna xdeba buneb-
rivad kondensirebul garemoSi imitom, rom meTanis atomebi icvlis ara ma-

rto potencialur energias 𝐸 = 𝑊𝑚𝑒𝑥𝑝(
𝑈
𝑘𝑡⁄ ), aramed molekulur ganlagebis 

adgilmdebareobas [7]. 
molekulur-potencialuri Teoriis Tanaxmad iqmneba qimiuri kvanturi 

bmis wertilebis energetika 𝐸 = 𝐸0 ± 𝛼. 
 

 
nax. 2. atomebis daaxloebis sawyisebis grafiki 

 
am dros adgili aqvs kvazinawilakebis warmoqmnas cvalebad magnitur 

velze, romlebic amave dros iwvevs yvela atomis qimiuri bmis gazrdas. iq-
mneba meTanuri akvazebi maRali temperaturisa da maRali wnevis moqmedebis 
pirobebSi. es procesi TavisTavad, bunebrivad warmoqmnis siTxes, romelsac 
dedamiwis wiaRSi vuwodebT fluids, xolo dedamiwis zedapirze _ navTobs. 

atomebis, e.i. antiklinis daxSuli nawilis qveS aRniSnuli procesis 
Sedegad warmoiSoba meTani 𝐶𝐻4, xolo garkveuli drois (saukuneebis) 
Semdeg _ bunebrivi nanoteqnologiis Sedegad warmoiSva navTobi anu 𝐶24𝐻48. 
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𝐶𝑎𝐶𝑜3 + 𝐹𝑒𝑂 + 𝐻2𝑂 → 𝐶𝑎(𝑂𝐻)2 + 𝐹𝑒2𝑂3 + 𝐶𝐻4 meTani 

anu 

𝐻
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− 𝐻 −
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|
𝐻

−

𝐻
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𝐶
|
𝐻

−

𝐻
|
𝐶
|
𝐻

 da a. S. warmoiSva bunebrivi nanoteqnologia [4]. 

amgvarad, 𝐶𝑎𝐶𝑜3 carcul naleqebSi orvalentiani rkinis Jangis da 
wylis moqmedebis Sedegad antiklis daxSul garemoSi – gazis qudSi jer 
warmoiSva meTani 𝐶𝐻4 da Semdeg nel-nela, wnevisa da temperaturis moqme-
debis Sedegad, gaizarda kovalenturi kavSiri da warmoiSva navTobi. amitom 
iq, sadac navTobia, yovelTvis SesaZlebelia iyos gazi, xolo gazis saba-
doSi arasodes ar aris navTobi. 

 

literaturა 
 
1. e. vaxania, d. papava. macocxlebeli Sadrevnebi. saqarTvelos navTo-

bisa da gazis mrewvelobis ganviTarebis istoria.gamomcemloba `sa-
mSoblo~ 199. 150 gv. 

2. Асланикашвили Н.А. Углеводородный потенциал вулканогенно-осадочных толщ. 

შრომათა კრებული. 2003. 164–169 გვ. 

3. Чачуа Б.К., Папава Д.Ю., Киласония З. Н., Суладзе А.И., Иорамашвили В. Г. Пробле-

мы прогноза и поисков промышленных залежей горючих газов в угленосных отло-
жениях Грузии на примере Ткибульского месторождения//Нефть и газ Грузии, 
2001 г., стр. 51-61. 

4. ა. გერასიმოვი.  ნანოტექნოლოგიების საწყისების. თბილისი, 2009.–185 გვ. 



saerTaSoriso samecniero-teqnikuri sainformacio Jurnali ̀ ssaaqqaarrTTvveellooss  nnaavvTToobbii  ddaa  ggaazzii~ 

SCIENTIFIC-TECHNICAL INFORMATION- INTERNATIONAL JOURNAL  ,,GGEEOORRGGIIAANN  OOIILL    AANNDD      GGAASS" 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ, ИНФОРМАЦИОННЫЙ ЖУРНАЛ ,,ННЕЕФФТТЬЬ  ИИ  ГГААЗЗ  ГГРРУУЗЗИИИИ" 
 

  

bbyyaajjhhvvffwwbbff 

155 

130, 2015 

 
T. turiaSvili, 

sainJinro akademis wevr.-

kor., stu-is asocirebuli 

profesori, akad. 

doqtori 

uak 622.337                                                              T. turiaSvili 

 

navTobis miReba alternatiuli aratradiciuli 

Tanamedrove teqnologiebis gamoyenebiT 

(mZime qviSa) 

 

1. შესავალი 

 

ნავთობის და გაზის წარმოშობის საკითხების განხილვისას 

საინტერესო ფაქტს წავაწყდით - დედამიწის ზედაპირიდან გადა-

ადგილების, მიგრაციის დროს ნავთობის ნაწილაკები ნავთობის 

საბადოდ რომ ჩამოყალიბდნენ, გზაზე უნდა შეხვდნენ განსაკუ-

თრებული სახის სტრუქტურას - დამჭერს, რომელიც იძლევა კო-

ნცენტრირების და ნავთობის მნიშვნელოვანი რაოდენობის მოგ-

როვების საშუალებას, შემდგომში ამ ფორმამ პრაქტიკული გა-

მოყენება პოვა. 

 

                    2.  ძირითადი ნაწილი 

 

დამჭერი, როგორც გეოლოგიური სტრუქტურა, ჩვეულებრივ საკმაოდ მდგრადია 

(წინააღმდეგ შემთხვევაში ნავთობი არ შეგროვდება), მაგრამ, როგორც ყველა ნებისმი-

ერი გეოლოგიური სტრუქტურა, შესაძლებელია დაინგრეს სხვადასხვა გეოლოგიური 

მოვლენების გამო. 

დამჭერში საინტერესო პროცესები ხდება: 

პირველი დაკავშირებულია დამჭერის შიგნით წნევის დაცემასთან, რაც გამოწვე-

ულია თაღის ნგრევით და ბუნებრივი გაზის ამოსვლით ფენიდან. წნევის ვარდნისას 

მრავალი მსუბუქი ფრაქციის კონდენსატის (ეთანის, პროპანის და ბუტანის) დუღილის 

ტემპერატურა ქვეითდება. ეს ფრაქციები, ფენის შიგნით მაღალი ტემპერატურის გათვა-

ლისწინებით, ასევე ადვილად გაზიფიცირდება მეთანის კვალდაკვალ და თანამიმდევ-

რობით გამოდის ზედაპირზე, პრაქტიკულად წნევა ფენში მცირდება მოცემულ სიღრმე-

ზე მყოფი ქანების ტოლფასობამდე. 

თუ საბადო განლაგებულია ზედაპირთან ახლოს, ნავთობი, ისევე როგორც წყალი 

„ყოველთვის იპოვის ხვრელს“ და გამოჟონავს ზედაპირთან ახლოს, ასევე გაზის წას-

ვლის შემდეგ, ადრე თუ გვიან, საბადო თავის გზაზე მოხვდება ბიოლოგიურ გარემოცვა-

ში – ჯერ ანაერობულ, შემდეგ აერობულში. აქ სტარტს იღებს მეორე პროცესი. 

მიუხედავად იმისა, რომ მხოლოდ მცირეოდენი ცოცხალი ორგანიზმები (ძირი-

თადად ეს არქეებია) „ჭამს“ სუფთა სახით ნავთობს, მისი მოხვედრისას დედამიწის ქერ-

ქის ზედა ფენებში აუცილებელია შენელებულ ქიმიური დაშლის პროცესს დაემატოს 

ბიოლოგიური დაშლის უფრო ჩქარი პროცესი. ამ დროს როგორც ქიმიური, ასევე ბიო-

ლოგიური დაშლა პირველ რიგში შეეხება ნავთობის მსუბუქ ფრაქციებს - ბიტუმი კი სუ-
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სტად ექვემდებარება როგორც ჟანგბადის, ასევე მათი ფერმენტებიანი ბაქტერიების გავ-

ლენას. ასეთი მრავალმილიონიანი დამანგრეველი ეპოპეის შედეგია ნავთობის საბადო. 

პრაქტიკულად იგი მთლიანად შეიცავს ბიტუმს. 

 

 
სურ.1 

 

მსოფლიოში კიდევ არის ისეთი გრანდიოზული საბადოები, რომლებიც ასევე შე-

დგება ბიტუმისაგან (რუსეთი, ყაზახეთი და ვენესუელა). 

 

 
სურ. 2. ატაბასკის ბიტუმიზებული ქვიშების (ალბერტის შტატი) განივი ჭრილი 

 

კანადის ბიტუმიზებული ქვიშები დედამიწის ზედაპირზე გამოვლინდა ჯერ კი-

დევ ცარცულ პერიოდში, მაშინ, როცა დედამიწაზე ჯერ კიდევ დადიოდნენ დინოზავ-
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რები. თავის „მეზოზოურ ბავშობაში“ ეს იყო ჩვეულებრივი ქვიშნარი, რომელიც შეიცავ-

და საკმაოდ მაღალხარისხიან ნავთობს. მაგრამ დინოზავრები, 𝐻𝑜𝑚𝑜 𝑠𝑎𝑝𝑖𝑒𝑛𝑠-ისაგან გან-

სხვავებით, არ იყვნენ მაინცდამაინც დაინტერესებული ბუნებრივი ნახშირწყალბადების 

მოპოვებით და ამიტომ დატოვეს ეს ნავთობი ჩრდილოეთ ამერიკის კონტინენტზე, პრაქ-

ტიკულად ზედაპირზე დასაშლელად. 60 მილიონი წლის განმავლობაში ნავთობი  სრუ-

ლიად უვარგისი გახდა სამრეწველო სტანდარტების შესაბამისად. უნდა აღინიშნოს, რომ 

ძველი დიდების ნარჩენებიც კი განსაცვიფრებელია თავისი განზომილებით. 

 

 
სურ. 3. კანადის ბიტუმიზებული ქვიშები 

 

 გეოლოგიური შეფასებებით, კანადის პროვინციის ალბერტის ბიტუმიზებული 

ქვიშების საბადო შეიცავს 1,7 ტრლნ ბარელ ნავთობის ეკვივალენტს. 

ეს ხუთჯერ მეტია, ვიდრე ბაკკენის ჯგუფის „ძნელი“ ფიქლის ნავთობის საბადოს 

გეოლოგიური რესურსების შეფასება. თუ ბაკკენის ნავთობი არის „ძნელი“, მაგრამ 

მთლიანობაში ჩვეულებრივი თხევადი ნავთობი, მაშინ ბიტუმიზებული ქვიშები ნავ-

თობს არ წარმოადგენს. ამიტომ, აღმოცენდა სიტყვა, როგორიცაა „ეკვივალენტი“. დოლა-

რი ოქროს ეკვივალენტია. მაგრამ არ არის ოქრო. ამიტომ, თუ ფიქლები „ჯერ კიდევ ნავ-

თობი არ არის“, მაშინ ბიტუმიზებული ქვიშები -  „უკვე ნავთობია“. 

 

 
სურ.4 



saerTaSoriso samecniero-teqnikuri sainformacio Jurnali ̀ ssaaqqaarrTTvveellooss  nnaavvTToobbii  ddaa  ggaazzii~ 

SCIENTIFIC-TECHNICAL INFORMATION- INTERNATIONAL JOURNAL  ,,GGEEOORRGGIIAANN  OOIILL    AANNDD      GGAASS" 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ, ИНФОРМАЦИОННЫЙ ЖУРНАЛ ,,ННЕЕФФТТЬЬ  ИИ  ГГААЗЗ  ГГРРУУЗЗИИИИ" 
 

  

bbyyaajjhhvvffwwbbff 

 

158 

130, 2015 

როგორც ფიქლის ნავთობის, ისე ბიტუმიზებული ქვიშების შემთხვევაში შეი-

ნიშნება საოცარი სხვადასხვაობა შეფასებებს შორის გეოლოგიურ მარაგებსა და ამო-

ღებულ რეზერვებს შორის. კანადის ბიტუმიზებული ქვიშების შემთხვევაში ყველაზე 

თამამი შეფასებების მიხედვით ჯერჯერობით მხოლოდ ლაპარაკია 177 მლრდ ბარელი 

ნავთობის ეკვივალენტზე ამოღებული რეზერვების მიხედვით ანუ ლაპარაკია 10%-ზე 

საერთო გეოლოგიური მარაგების სიდიდიდან. 

ოთახის ტემპერატურაზე ბუნებრივი ბიტუმები პრაქტიკულად მყარი მასაა, კანა-

დის საბადოების შემთხვევაში – ქვიშაშერეულები. კანადის ქვიშების ერთადერთი უპი-

რატესობა ისაა, რომ მათი გარკვეული ნაწილი (დაახლოებით 20%) პრაქტიკულად 

ზედაპირზე ძევს - უბრალოდ „თხარე და დატვირთე“. 

 

 
სურ.5. ეს ნახშირი არაა, ეს ბიტუმიზებული ქვიშაა 

 

პირველყოვლისა ქვიშა უნდა გამოცალკევდეს ბიტუმისაგან. ეს კეთდება არსებუ-

ლი მასის ძლიერი ორთქლით ტოტალური დამუშავების გზით, წინააღმდეგ შემთხვევა-

ში ბიტუმს არ სურს რომელიმე მხარეს იდინოს. ამასთან, მთლიანად  ბიტუმის გამოყო-

ფა ქვიშიდან პრაქტიკულად შეუძლებელია თანამედროვე მაღალი დონის ტექნოლოგი-

ების საშუალებითაც კი, რის გამოც კარიერების ირგვლივ იზრდება სულ უფრო მასშტა-

ბური ბიტუმიზებული შლამის ნალექები - ბიტუმის ნარჩენების, ქვიშის და დაბინძურე-

ბული წყლის ჯოჯოხეთური ნარევები. ამასთან, წყალზე სრულყოფილად ჩაკეტილი სა-

წარმოო ციკლის ორგანიზება ვერ ხერხდება - პრაქტიკულად საჭირო ხდება მთელი წყა-

ლი შლამსალექარებში ჩაიტვირთოს, რომლებიც ახლა უკვე იკავებს დაახლოებით 50 კმ2 

ფართობს. ეს პროცესი მიდის იქამდე, რომ 1 ბარელ სინთეტიკურ ნავთობზე მწარმოებ-

ლებს ეხარჯებათ 2,5–დან 4,5 ბარელამდე სუფთა წყალი და გზადაგზა, მწარმოებლობის 

ზრდისას, უნდა გაიზარდოს შლამსალექარების ფართობი, რომ როგორმე უზრუნველ-

ყოფილი იყოს წყლის გამოყენება ჩაკეტილ ციკლში. უნდა ითქვას, რომ სახელდობრ 

„წყლის საკითხთან“ არის დაკავშირებული ეკოლოგების ძირითადი პრეტენზიები ბი-

ტუმიზებული ქვიშების დამუშავების პროექტებისადმი. ამასთან, ეკონომიურად ეს ვერ 

შეაჩერებს მწარმოებლებს. 
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სურ.6 

 

ბიტუმიზებული ქვიშების ბევრად უფრო სერიოზული პრობლემაა ექსტრაქციის 

პროცესის დაბალი ენერგეტიკული ეფექტურობა და მიღებული ბიტუმის შემდგომი გა-

დამუშავება. თვითონ მწარმოებლები ამბობენ, რომ ერთი ბარელი სინთეტიკური ნავ-

თობის წარმოებისათვის საჭიროა დაახლოებით 1,5 გიგაჯოული (1,5 M კუბ. ფტ. ეკვივა-

ლენტი ბუნებრივი გაზისა) ყოველ ბარელზე. მთლიანი ენერგია, რომელსაც გამოიყენე-

ბენ წარმოებაში, შეიცავს ენერგიას, რომელსაც ისინი აგენერირებენ პროცესის შიგნით 

თანაური პროდუქტის სახით. უმეტესწილად ეს ელექტრული ენერგიაა, რის მიმართაც 

გვაქვს გარკვეული დეფიციტი. 

 

 
სურ.7 

 

აქ აწარმოებენ აგრეთვე დიდი რაოდენობით თანამდევ გაზს, რომელიც გამოიყე-

ნება გაზის ტურბინების საკვებად. გარდა ამისა, ამ პროცესში ღებულობენ დიდი რაო-
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დენობით სითბოს, რომელიც ასევე გამოიყენება ორთქლის წარმოებისათვის და ორ-

თქლის ტურბინების საკვებად. ეს ქმნის ბევრად ეფექტურ პროცესს.  

 დღეს, როცა თითქმის ყველა ბიტუმიზებული ქვიშები მოიპოვება ღია კარი-

ერებში, ამ პროცესის შიგა ენერგეტიკული ეფექტურობა სულაც არ გამოიხატება მხია-

რული და სასიხარულო ფერებით. გარდა ამისა, ბიტუმის ექსტრატის ქვიშებიდან აგებუ-

ლი საწარმო  საკმაოდ თანამედროვეა. როგორც კომბინირებული ციკლის დანადგარების 

მაგალითი (გაზის და ორთქლის ტურბინა), ის საერთოდ ერთ-ერთია მეტად სრულყო-

ფილი მანქანებიდან ენერგიის წარმოების მიხედვით. 

ამასთან, ბევრად უფრო მძლავრი შენელებული მოქმედების ნაღმია ჩადებული 

კანადის ბიტუმიზებული ქვიშების გადამუშავების გაფართოების პროექტში. 

უახლოეს 15 წელში კანადა აპირებს ორჯერ და მეტად გაადიდოს ქვიშების გადა-

მუშავება მიმდინარე დონესთან შედარებით – 1,5МБД-დან 3,7МБД-მდე.  

 
სურ.8 

 

ამგვარად, პრობლემა მეტწილად მდგომარეობს იმაში, რომ გადამუშავებიდან თა-

ვისუფალი ქვიშების ღია ბუდობები ახლა უკვე მაღალ ხარისხში გამოიყენება დასამუ-

შავებლად (შეგახსენებთ, კარიერების თვითმცლელებით შეიძლება გატანილ იქნეს არა-

უმეტეს 20%-ისა 170 მლრდ ბარელის საერთო ამოღებული რეზერვებიდან). 

ასე განაცალკევებენ დღეს ბიტუმს. 

ეს კანადის საიდუმლო იარაღია.  

ნავთობის ბუდობები ტრილიონობითაა შეფასებული, მაგრამ ამ ნედლი ნავთო-

ბის მიწისქვეშეთიდან, პლანეტის ერთ-ერთი უსასტიკესი, სუსხიანი, პირქუში და ძლი-

ერ ცივი ადგილიდან მოსაპოვებლად საჭიროა ყველაზე დიდი საბურღი დანადგარები 

და მსოფლიოში უზარმაზარი ნავთობქარხანა. მეგაპროექტი, რომლის ღირებულებაა 10 

მილიარდი დოლარი, იკავებს ამ ველური ადგილმდებარეობის 100 ათას ჰექტარზე მეტ 

ფართობს. აქ თითქმის 12 ათასი მუშა-სპეციალისტი ასრულებს უმძიმეს სამუშაოებს. 

ასეთი მსხვილი წარმოებისათვის საჭიროა მეგამანქანები და სუპერდანადგარები, რო-

მლებიც ამოხაპავენ, გაზიდავენ, ამოთხრიან და გადაამუშავებენ. ყველა ელემენტი უნდა 

მუშაობდეს შეთანხმებულად, რომ შეიქმნას უზარმაზარი ორგანიზმი, რომელიც შთანთ-
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ქავს ქვიშას და მისცემს მოგებას. ბარელი ნედლი ნავთობის მოპოვება ამ ქვიშიდან 10–

ჯერ უფრო ძვირია, ვიდრე მიწის სიღრმიდან ამოღებული ჩვეულებრივი ნავთობის საბა-

დოდან. 

ბიტუმიზებული ქვიშიდან ნავთობის მოსაპოვებლად საჭიროა ამოითხაროს 2 

ტონა მიწა ყოველ ბარელზე. ამისათვის გამოიყენება მსოფლიოში ყველაზე ძლიერი და-

ნადგარები, პროცესი მიმდინარეობს გადამამუშავებელი ქარხნიდან მრავალი კილომეტ-

რის დაშორებით უზარმაზარი ნავთობის შახტაზე. 

წლის ყოველ დღეს მოიპოვებენ 435 ათას ტონა ნავთობიან ქვიშას. 

ასეთი მოცულობის სამუშაოების შესასრულებლად გამოყენებულია მსოფლიოში 

ყველაზე დიდი და ძვირად ღირებული სამთო მანქანები, რომლებიც ქმნიან ნავთობიანი 

ქვიშის მოპოვების და ტრანსპორტირების რთულ, მრავალსართულიან სისტემას. 

მათ სათავეში არის უზარმაზარი ,,დრაგლაინი“ – 20-სართულიანი სიმაღლის ელ-

ექტრული ექსკავატორი, რომელსაც შეუძლია 300 ტონა მიწის ამოხაპვა, ყრის უზარმაზა-

რი მთის სახით, გადაიტანს რა ნავთობით მდიდარ ტვირთს 40-კილომეტრიან კონვეიე-

რულ ლენტზე. ერთ-ერთს ამ სისტემიდან შეუძლია გადაიტანოს 6500 ტონა ქვიშა საათ-

ში. 

 

 
სურ.9 

 

მსოფლიოში უმსხვილესი ექსკავატორის სიმაღლე 21 მეტრია, სიმძლავრე – 8000 

ცხენის ძალა, წონა – 1300 ტონა. ეს ექსკავატორი ერთი ჩამჩით 90 ტონა ქვიშას სწევს (საა-

თში 9000 ტონას). 
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სუპერაღჭურვილობა ,,სინკრუტი“ მუშაობს მთელი ფლოტილიის წყალობით, 

რომელშიც არის მსოფლიოში 33 ყველაზე დიდი თვითმცლელი  – თითოეული იწონის 

250 ტონას, სიმაღლე 6 მეტრზე მეტი აქვს, შეუძლია გადაზიდოს 360 ტონა ქვიშა. 

ნავთობიან ქვიშას თვითმცლელები თავდაპირველად  ჩაყრიან დამამსხვრეველ 

(დამაქუცმაცებელ) დანადგარებში, შემდეგ ფხვიერი ქვიშა მოხვდება მძლავრ კონვეიე-

რულ ლენტზე და გადავა გამანაწილებელ ბუნკერში, შემდეგ გადადის 42 მეტრიან ბუნ-

კერში ე.წ. კოშკში, სადაც ქვიშას გაურევენ წყალს და მილებით გადაიტანენ ქარხანაში 

გადასამუშავებლად. 

 

3. დასკვნა 

 

კვლევების შედეგად, ახალი პროექტების უმეტესობა აჩვენებს ბიტუმისა და ქვი-

შის განცალკევების რამდენადმე განსხვავებულ ტექნოლოგიას. 

არ არის გამორიცხული, რომ შეფასებები, რომლებიც გაშუქებულია EROEI-თან 

ერთობლიობაში, მომავლის პროექტებში ბიტუმიზებული ქვიშების დამუშავებისას, 1,5-

2:1 საზღვრები ძლიერ პესიმისტური არ არის. 

ზემოთქმულიდან გამომდინარეობს, რომ  შეიძლება ახლებურად დავინახოთ ეს 

შესანიშნავი კანადური განძი ჩრდილოეთ ამერიკაში ნავთობის მოპოვების პროგნოზის 

გრაფიკზე. 

კანადური განძი ენერგიის მინიმუმ მესამედს ხარჯავს თავისი მომსახურები-

სათვის... რადგან ის ხარჯავს სითბოს, ორთქლის და ელექტროენერგიის გიგაჯოულებს. 

ასე, რომ სულ ცოტათი დავაგვიანეთ, დაახლოებით 65 მილიონი წლით. 

 

ლიტერატურა 

 

http://www.consumerenergyreport.com/2008/11/14/the-energy-return-of-tar-sands/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.consumerenergyreport.com/2008/11/14/the-energy-return-of-tar-sands/
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irakli goguaZe 

 

 

qarTvel mecniers, 

samTo-inJiner mburRavs, 

fizika-maTematikur mec-

nierebaTa akademiur do-

qtors, saqarTvelos ene-

rgetikisa da sainJinro 

akademiis sapatio akade-

mikoss, saerTaSoriso 

samecniero-teqnikur, sai-

nformacio analitikuri 

referirebuli Jurnal 

`saqarTvelos navTobi 

da gazis~ damfuZnebels 

da mTavar redaqtors, 

stu-is samTo-geologiuri fakultetis `WaburRilebis burRvis teqnikisa 

da teqnologiis~ mimarTulebis da masTan arsebuli inovaciuri teqnikisa 

da teqnologiis centris xelmZRvanels, profesor irakli goguaZes 

dabadebidan 90 da samecniero pedagogiur-sazogadoebrivi moRvaweobis 60 

weli Seusrulda. 

irakli goguaZe 1926 wlis 30 dekembers daibada q. baTumSi. mSoble-

bis adre gardacvalebis gamo, igi bebiam da mamidam wamoiyvanes TbilisSi. 

I saSualo skolaSi swavlis periodSi VII-VIII klasis moswavle zafxulo-

biT monawileobda prof. n. zaqaraias mier Catarebul darialisa da qsnis 

xeobis eqspediciebSi, xolo akademikos kuftins axlda TurqeTSi xofasa 

da oSkis eqspediciaSi, romelsac awarmoebda saqarTvelos saxelmwifo 

muzeumi. skolis damTavrebis Semdeg swavlas agrZelebs saqarTvelos 

politeqnikuri institutis energetikis fakultetze `samrewvelo-samoqa-

laqo elmomaragebis~ specialobiT (dauswreblad), xolo paralelurad 

samTo-geologiur fakultetze `navTobisa da gazis WaburRilebis burr-

vis~ specialobiT, romelic 1954 wels daamTavra. 

energetikis fakultetze dauswrebeli swavlebis periodSi muSaob-

da sakavSiro radioqarxnis saamwyobo saamqroSi amwyob-memontaJed, xolo 

Semdgom - saamqros ufros ostatad. 
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institutis damTavrebis Semdeg ganawilebiT muSaobas iwyebs trest 

`saqnavTobis~ Waladidis navTobsaZiebo sammarTveloSi, yulevSi #7 Wa-

burRilze mburRavis moadgiled, mburRavad, xolo Semdgom WaburRilis 

ufrosad. 2 Tvis Semdeg gadayvanil iqna dasavleT Waladidis #8 Wabur-

Rilze inJinrad.  

studentobis dros rogorc energetikul, ise samTo-geologiur fa-

kultetze leqciebs ukiTxavdnen maswavleblebi, romelTa maRalkvalifi-

ciurobam masze dauviwyari gavlena moaxdina. eseni iyvnen profesorebi: g. 

kupraZe, a. kotia, v. lominaZe, n. gabaSvili, n. RvamiCava, k. baramiZe, n. Tev-

zaZe, i. xuxunaiSvili, a. kamlaZe, a. lalievi, n. abesaZe, m. mircxulava, d. 

Zvelaia; baqodan movlinebulni v. aleskerovi da d. mamedovi. aRsaniSna-

via, rom profesori a. lalievi xelmZRvanelobda spi-Si samTo-geolo-

giur fakultetze `navTobisa da gazis geologiis da burRvis~ #70 

kaTedras. WaladidSi Camosulma komisiis wevrebma dadebiTad Seafases 

saburRi samuSaoebis warmoeba da mTeli brigada daajildoes erTi Tvis 

xelfasiT, xolo i. goguaZes SesTavazes muSaoba gaegrZelebina spi-Si, sa-

mTo-geologiuri fakultetis #70 kaTedraze. kaTedraze muSaoba daiwyo 

jer laborantad, Semdeg asistentad. 

spi-Si igi paralelurad muSaobs administraciul Tanamdebobebze _ 

meTodistad dauswrebeli swavlebis fakultetze. male daicva sakandida-

to disertacia da  docenti gaxda. amis Semdgom daniSnes dekanis moadgi-

led, Semdeg - proreqtorad. spi-is samecniero sabWos dausabuTa, rom 

mburRav inJinrebs unda ekiTxebodes iseTi sagnebi, rogoricaa: Teoriuli 

meqanika (samive nawili - statika, kinematika, dinamika), meqanizmebis Te-

oria, manqanaTa nawilebi, avtomatikisa da marTvis Teoria da ara iseTi 

sagnebi, romlebic geologiur jgufebs ar esaWiroeba. amis gaTvaliswine-

biT, institutis samecniero sabWom miiRo gadawyvetileba da burRvis ka-

Tedra gamoeyo geologiis kaTedras. 

konkursamde kaTedras droebiT xelmZRvanelobda prof. n. abesaZe, 

xolo konkursSi gamarjvebis Semdeg kaTedris gamged prof. i. goguaZe 

dainiSna da am Tanamdebobazea 1987 wlidan dRemde. 2004 wlidan kaTedris 

sapatio gamgea da mimarTulebis xelmZRvanelobas ganagrZobs. 

misi proreqtorobis periodSi saqarTvelos teqnikur universitetSi 

aSenda samSeneblo fakultetis arqiteqturisa da saproeqtos 5-sarTuli-

ani fligeli xilianis quCis mxares, studentTa ori saerTo sacxovrebe-

li (erTi pekinis quCaze, meore nucubiZis platoze), aseve ori sacxovre-

beli saxli: erTi stu-is I korpusis ukan, meore ki – nucubiZis platoze. 
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man daaproeqtebina da aaSena miwisqveSa Saxta-laboratoria, geologiuri 

korpusi, romlis proeqti z. mgelaZem Camoitana sverdlovskidan; spi-s ad-

ministraciis korpuss daukavSira es korpusi, romlis mSenebloba `saqnav-

Tobis~ daxmarebiT daiwyo. i. goguaZis uSualo xelmZRvanelobiT aSenda 

agreTve sportuli darbazi da ori sawarmoo baza - erTi stadionis ukan 

da meore diRomSi, sacurao auzi I korpusSi. man moaxerxa mTavrobis dad-

genilebiT daemtkicebina saqarTvelos politeqnikuri institutis ganTa-

vsebis konturebis e.w. wiTeli sazRvrebi.   

misi xelmZRvanelobiT kaTedra amzadebda ori specialobis mburRav 

inJinrebs; 1. `navTobisa da gazis WaburRilebis burRvis teqnologiaSi~ 

(0909) da 2. `sasargeblo wiaRiseulis sabadoebis Zebnisa da Ziebis teq-

nikasa da teqnologiaSi~ (0806). SemdgomSi es ori specialoba gaerTianda. 

igi jerovan yuradRebas aqcevda kaTedris laboratorias da stude-

ntebis praqtikuli varjiSebisaTvis WaburRilis burRviTi operaciebis 

TvalsaCino satrenaJoro stendis damontaJebas, sadac praqtikul mecadi-

neobebs gadiodnen burRvaSi. 

misi ZalisxmeviT saTanado xelsawyo-danadgarebiT aRiWurva burR-

vis teqnikisa da teqnologiis laboratoria, romelmac miiRo Semdegi 

mimarTulebebi: 

1. gamrecxi xsnarebisa da kompoziciuri masalebis laboratoria; 

2. saburRi da saremonto danadgar-mowyobilobebis laboratoria; 

3. burRvis teqnikisa da teqnologiis laboratoria; 

4. sawarmoo procesebis avtomatizaciisa da marTvis teqnikuri 

saSualebebis laboratoria; 

5. geologiur-saZiebo samuSaoebis eleqtrodanadgarebisa da eleqt-

romomaragebis laboratoria. 

prof. i. goguaZem Camoayaliba navTobisa da gazis WaburRilebis bu-

rRvis inovaciuri teqnikisa da teqnologiebis centri. 2000 wlidan misi 

redaqtorobiT gamodis saerTaSoriso samecniero-teqnikur, sainformacio 

analitikuri referirebuli Jurnali `saqarTvelos navTobi da gazi~, 

romelic egzavneba ucxoeTis 12 qveyanas. 

aRniSnul JurnalSi samecniero naSromebis gamoqveynebis ufleba eZ-

levaT mxolod maRali donis mecnierTa rekomendaciiT, ris gamoc axal-

gazrda Taobas SeuZlia JurnalSi gamoqveynebuli 4_6 naSromis safuZvel-

ze daicvas samagistro da sadoqtoro disertaciebi, riTac Cveni qveyana 

SeiZens axalgazrda magistrebs da doqtorebs. Jurnalma gaiara akredi-

tacia stu-is akademiur sabWoze da dadgenilebiT gamoqveynebuli samecni-
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ero naSromebis safuZvelze avtors eZleva sadoqtoro disertaciebis 

dacvis ufleba. 

1984 wels prof. i. goguaZem saqarTvelos politeqnikuri institu-

tis burRvis specialistebisaTvis gamosca damxmare saxelmZRvanelo `la-

boratoriuli samuSaoebi burRvis sawarmoo procesebis avtomatizaci-

aSi~. man pirvelma gamosca qarTul enaze saxelZRvanelo `sawarmoo pro-

cesebis avtomatizacia da marTvis teqnikuri saSualebebi~ (navTobisa da 

gazis mrewvelobaSi) 1995 w.  

1997 w. prof. i. goguaZem gamosca saxelmZRvanelo `WaburRilebis 

burRvis modelireba da teqnologiuri procesebis optimaluri daproeq-

teba~; 1998 wels, Tavis kolegebTan - i. beglaraSvilTan da n. kupravasTan 

erTad saxelmZRvanelo `geologiur-saZiebo samuSaoebis eleqtromomara-

geba da eleqtrodanadgarebi~. gamomcemloba `teqnikuri universiteti~, 

360 gv.; 2002 wels saxelmZRvanelo `eqsperimentis dagegmva da maTematiku-

ri modelireba~ (navTobisa da gazis mrewvelobaSi). gamomcemloba `teqni-

kuri universiteti~, 332 gv. recenzentebi prof. k. kamkamiZe da prof. 

cezar beroSvili.  

2004-2005 wlebSi prof. i. goguaZem Seqmna da gamosca axali saxelmZ-

Rvanelo or nawilad `navTobisa da gazis WaburRilebis burRvis teqnika 

da teqnologia~ (I nawili 650 gv., II nawili 550 gv). recenzentebi: navTob-

samecniero teqnikuri ganyofilebis gamge, teqn. mecn. kandidati T. sulxa-

niSvili da ssnek `saqnavTobis~ warmoebis menejeri, teq. mecn. kandidati m. 

lobJaniZe. saxelmZRvaneloSi moyvanilia Rrma WaburRilebis burRvis 

teqnikisa da teqnologiis mTeli kursi. iwyeba WaburRilis konstruqciis 

daproeqtebiT, mTavrdeba WaburRilis aTvisebiT da gamocdiT modinebaze. 

i. goguaZem g. varSlomiZesTan erTad 2006 wels gamosca damxmare 

saxelmZRvanelo `magistraluri navTobgazsadenebis, gazsacavebis da su-

fsis terminalis marTvis avtomatizacia~. recenzentebi: prof. v. xiTariS-

vili da prof. g. lobJaniZe. gamomcemloba `teqnikuri universiteti~ 2006 

weli, 238 gverdi.  

2009 wels profesorebma: g. varSalomiZem da i. goguaZem gamosces 

monografia `magistraluri navTobsadenebi, gazsadenebi da miwisqveSa 

gazsacavebi (daproeqteba, mSenebloba da eqspluatacia)~. gamomcemloba 

`teqnikuri universiteti~, mTavari redaqtori, akademikosi cotne mirc-

xulava. recenzentebi: t.m.d. T. goCitaiSvili da T. wereTeli.  

amJamad gamosacemad momzadebulia navTobisa da gazis WaburRi-

lebis burRvis, gamocdis da aTvisebis axali teqnika da teqnologia; 
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teqnologiuri procesebis modelireba da lazeuli teqnika da misi gamo-

yeneba cxovrebis yvela sferoSi. igi muSaobs gazhidratebis amoRebis teq-

nologiasa da wyalbadis milebis axal teqnologiebze. 

amgvari moculobiTi monografia am mimarTulebiT pirvelia saqar-

TveloSi, imsaxurebs maRal Sefasebas da did yuradRebas. 

igi mTavari redaqtoria g. varSalomiZis da T. turiaSvilis mier 

gamocemuli saxelmZRvanelosi `saburRi da navTobsarewao danadgar-mow-

yobilobebi~. Tbilisi, 2009 w. recenzentebi: saqarTvelos navTobisa da 

gazis korporaciis eqsperti g. beraia da Sps `kanargo-jorjias~ mTavari 

geologi i. TavdumaZe. sagamomcemlo saxli `teqnikuri universiteti~, 2009 

w. 437. 

prof. i. goguaZes gamoqveynebuli aqvs 165 samecniero naSromi, 7 

saxelmZRvanelo, 2 damxmare saxelmZRvanelo, 3 monografia, 8 meToduri 

miTiTeba. 

 monawileobda mraval saerTaSoriso samecniero konferenciaSi, maT 

Soris: `uaxloesi teqnologiebi da saqarTvelo~ samTo-geologiur seqci-

aSi, 12-14 ivnisi, 2002 w. saqarTvelos IV saerTaSoriso navTobisa da 

gazis energetikis da infrastruqturebis konferencia CJOCJE, 17-18 marti, 

2005 w. saqarTvelos V saerTaSoriso navTobisa da gazis energetikis da 

infrastruqturebis konferencia CJOCJE,  16-17 marti, 2006 w. marTvis avto-

matizebuli sistemebi, 21-22 ivnisi, 2001 weli stu-sa da sistemebis sae-

rTaSoriso akademiebis saqarTvelos ganyofilebis berlinis humboltis 

da niurnberg-ercanbenis universitetebis da saqarTvelos mecnierebisa da 

sazogadoebis fondis `inteleqti~, 2-3 marti, 2009 w. saqarTvelos VII 

saerTaSoriso navTobisa da gazis energetikis da infrastruqturis 

konferencia  CJOCJE. 

 i. goguaZis xelmZRvanelobiT Sesrulebulia ori sadoqtoro diser-

tacia, mravali eziara mecnierebas misi oponirebis Sedegad. igi aris 

stu-is samTo-geolgiuri fakultetis samecniero xarisxis mimniWebeli 

kolegiis wevri burRvis teqnologiaSi. 

 prof. i. goguaZis samecniero da sazogadoebrivi saqmianoba saqa-

rTvelos politeqnikur universitetSi mimdinareobda. rogorc aRniSnuli 

iyo, misi moRvaweoba iwyeba maSin, rodesac saqarTveloSi udidesi yurad-

Reba gamaxvilebulia axali navTobis sabadoebis aRmoCenasa da axalgazr-

da kadrebis momzadebaze navTobis mrewvelobis dargSi. amitom, batoni 

irakli cdilobs, rom Seqmnas specdisciplinebSi saxelmZRvaneloebi 

qarTul enaze. igi kiTxulobs leqciebs da eweva samecniero-kvleviT mu-



saerTaSoriso samecniero-teqnikuri sainformacio Jurnali ̀ ssaaqqaarrTTvveellooss  nnaavvTToobbii  ddaa  ggaazzii~ 

SCIENTIFIC-TECHNICAL INFORMATION- INTERNATIONAL JOURNAL  ,,GGEEOORRGGIIAANN  OOIILL    AANNDD      GGAASS" 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ, ИНФОРМАЦИОННЫЙ ЖУРНАЛ ,,ННЕЕФФТТЬЬ  ИИ  ГГААЗЗ  ГГРРУУЗЗИИИИ" 
 

  

vvbbkkjjwwddff 

168 

130, 2015 

Saobas burRvis teqnologiaSi. saqarTveloSi burRva Zalze rTul geo-

logiuri pirobebSi mimdinareobda, TiTqmis yvela sabadoze adgili hqo-

nda garTulebebs da avariebs, romelTa Seswavla da gamosworeba metad 

didi pasuxsagebi saqme iyo da axlac asea. misi xelmZRavenlobiT Sesru-

lebul iqna mravali saxelSekrulebo samuSao (proeqtebi) saqarTvelos 

erovnuli kompania `saqnavTobTan~, ramac sakmao maRali Sedegebi mogvca 

efeqtianobis amaRlebis, komercializaciis TvalTaxedviT. 

  sxvadasxva dros eweoda sazogadoebriv moRvaweobasac.  iyo meTo-

disti, ss saqarTvelos erovnuli kompania `saqnavTobis~ sameTvalyureo 

sabWos wevri, maSindeli sakavSiro umos wevri, navTobis saerTaSoriso 

eqsperti. 

 burRvaSi misi saeqsperto daskvnebiT usargebliaT ara marto saqar-

TveloSi akreditebul kompaniebs, aramed ruseTSi, ukrainasa da 

azerbaijanSi, krasnodarSi da sxva. 

 mas icnoben, rogorc burRvis teqnologiis erT-erT wamyvan 

mecniers – kanadaSi, amerikis SeerTebul StatebSi, ruseTSi. 

 rogorc aRvniSneT wels baton iraklis dabadebidan  88 weli შeus-

rulda, xolo pedagogiuri moRvaweobis 60 weli. sasiamovnoa aRiniSnos, 

rom am TariRs igi axalgazrduli SemarTebiT da didi energiiT xvdeba. 

 i. goguaZe mSobliur teqnikur universitetSi yovelTvis ganTqmuli 

iyo Tavisi mecnieruli da sazogado moRvaweobiT. igi, rogorc iubilari, 

saxelovnad agrZelebs samTo-inJinris tradicias. 

 i. goguaZis mier ganvlili gza, gaweuli saqmianoba, Tavdadebuli 

Sroma, enTuziazmi, didi pasuxismgebloba, uSualo pirdapiroba da patio-

sneba misi saukeTeso Tvisebebia da misabaZi magaliTi axalgazrda Taobe-

bisaTvis. 

 vusurveb Cvens saxelovan mecniers janmrTelobas, xangrZliv sico-

cxles da dauRalav moRvaweobas. dae, kidvv didxans emsaxuros Cvens 

sazogadoebas da samSoblos. 
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nino asaTiani 

 

amboben, rom ar arseboben didi da patara 

adamianebi, arian mxolod did da patara saqmes Se-
Widebuli pirovnebebi. arcTu iSviaTad aseTi `pa-
tara~ saqme imden Sromas, gulisxmierebas, iobis 

moTminebas da pedanturobamde misul skurpulo-
zurobas saWiroebs, bevrisTvis SeuZlebeli xdeba 

am sferoSi moRvaweoba. Cveni mcire mogoneba am 

mxriv friad gamorCeul pirovnebas, TxemiT terfa-
mde qarTvel mandilosans, qalbaton nino asaTians 

eZRvneba. 

qalbatoni nino naxevar saukuneze meti xnis 

ganmavlobaSi (1930-1985 ww.)saqarTvelos politeq-

nikuri institutis samTo-geologiuri fakulte-

tis mdivani gaxldaT. es is periodi iyo, rodesac teqnikur saSualebebs 

moklebul fakultetebis samdivnoebs, faqtobrivad ki erT-or adamians 

ebara saqmis warmoeba, asobiT studentis akademiuri moswreba-daswre-

bis aRricxva da am uaRresad rTulsa da sapasuxismgeblo saqmes brwyi-

nvaled arTmevda Tavs q-ni nino. erTi SexedviT mkacri, miukarebeli da 

Seuvali, vaglax rom veravin gaubedavda raimes, Tavisi saqmis Cinebuli 

mcodne gaxldaT. drois am gadasaxedidan ise moCans, rom es poza ki ar 

iyo, aramed amgvari `vualis~ qveS imaleboda yuradRebiani, mosiyvaru-

le, mzrunveli da keTilSobilebiT aRsavse pirovneba, romlisTvisac 

ucxo iyo reklama da afiSireba. q-n ninos, rogorc ityvian, fakulte-

tis cxovrebiseul majaze eWira TiTebi da kargad grZnobda mis gulis-

cemas. masTan xSirad ikribebodnen fakultetis TanamSromlebi; iumoris 

grZnobiT aRsavse, ganaTlebuli da maxvili gonebiT dajildoebuli, di-

di pativiscemiT sargeblobda koleqtivSi.  

ise Canda (da albaT asec iyo), rom qalbatoni nino fakultetis 

yvela students icnobda, icoda maTi av-kargi da, saWiroebis SemTxve-

vaSi, mzad iyo daxmarebis xeli gaewvdina. 

qalbatoni nino ar yofila cxovrebis nebieri. mkacr, katakli-

zmebiT daxunZlul epoqaSi mouxda moRvaweoba, magram arasdros uRala-

tia naTeli mrwamsisadmi, keTilsindisierad moixada adamianuri vali 

sazogadoebis da arsTa gamriges winaSe, uxmaurod da uSurvelad emsa-

xura ganaTlebis saqmes da am ocdaaTiode wlis win SeuerTda mara-

disobas. RmerTma naTelSi amyofos misi suli! 

 
 

samTo-geologiuri fakultetis 

TanamSromelTa da kursdamTav-

rebulTa saxeliT!!!   
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eekkoonnoommiikkiissaa  ddaa  mmaarrkkeettiinnggiiss  sseeqqcciiaa 

  

uak 553.04: 338.012-(470+571): 339.9                  

mineraluri resursebi saxelmwifos socialur-ekonomikur ganviTarebaSi 

msoflio globaluri procesebis gaTvaliswinebiT. g. lobJaniZe, d. labaZe, b. 

balavaZe. 

ganxilulia mineraluri resursebis racionaluri da efeqturi aTvisebis aqtualu-

ri sakiTxebi, msoflio bazris Tanamedrove mdgomareoba da ganviTarebis strategiebi. amas-

Tan, gaanalizebulia mineraluri resursebis gonivruli gamoyeneba sxvadasxva qveynis eko-

nomikis ganviTarebasa da sazogadoebis socialur transformaciaSi, romelic sakmaod ni-

Sandoblivia da mniSvnelovnad gansazRvravs rogorc calkeuli qveynebis, aseve regionis 

mdgradi, ekonomikuri, socialuri, usafrTxoebis, konkurentunarianobis da sxva mimarTu-

lebebis ganviTarebis strategiebs. 

sakvanZo sityvebi: mineraluri resursebi; globalizacia; mdgradi ganviTareba; erovnuli 

simdidre; samrewvelo-ekonomikuri politika da strategia. 

  

  

aalltteerrnnaattiiuullii  eenneerrggeettiikkiiss  sseeqqcciiaa  

  

uak 546.221 

wyalbadis energetika – XXI saukunis energetika. a. frangiSvili, m. jiblaZe, g. 

varSalomiZe, T. bacikaZe, i.SarabiZe. 

 SromaSi naCvenebia Savi zRvis gogirdwyalbadiT mdidari siRrmuli wylis amoRebis 

didi mniSvneloba wyalbadis energetikis ganviTarebisaTvis. mocemulia siRrmuli wylis 

amoRebis axali martivi da ekonomiuri meTodi, romelic ganxorcielda gasul wels baTu-

mis akvatoriaSi Catarebuli eqspediciis Sedegad. aseve SemoTavazebulia gogirdwyalbadis 

daSlis fotodisociaciis meTodi da Seqmnilia Sesabamisi efeqturi danadgari.  

sakvanZo sityvebi: wyalbadi; energetika; ekologia.  

  

ggeeoollooggiiiiss  sseeqqcciiaa  

  

uak 551.24(479.22) 

raWis miwisZvris seismoteqtonikuri struqturebis genezisi. l.baSeleiSvili, m. 

kumelaSvili, s. yuloSvili. 

 raWis miwisZvris epicentris arealSi ganviTarebuli seismodislokaciuri proce-

sebis analizisas dgindeba  meore rigis dislokaciebis wamyvani roli (qvazvavebi, mewyre-

bi, seluri nakadebi) aramdgrad, cicabod daxril ferdobebze. xSiria agreTve sxvadasxva 

saxis napralebi da kombinirebuli rRvevebi (Sesxleta-nawevebi, nasxlet-nawevebi) maTi 

umravlesoba dasavlur- Crdilo-dasavluri mimarTulebiT xasiaTdeba. 

sakvanZo sityvebi: miwisZvra, seismodislokacia, rRvevebi, qvazvavebi, mewyrebi. 
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uak 553.982                                                                                                                   

Sromisuban-wyalwmindis navTobis sabados daZiebis Sesaxeb. g. nikuraZe, n. jiqia.  

guriaSi, aWarasa da Savi zRvis akvatoriaSi dadgenilia meoturi, Suaeocenuri, ze-

dacarculi, neokomuri da iuruli naleqebis navTobgazSemcveloba da is, rom isini Zebna-

ZiebiTi burRvis damoukidebeli sabaziso horizontebia navTobisa da gazis  maRaldebitia-

ni sabadoebis  aRmosaCenad.    

aRniSnuli sabaziso horizontebidan navTobis sabadoebi jerjerobiT aRmoCenilia 

meotur da zedacarcul naleqebSi, zedaiurul naleqebSi ki gaxsnilia navTobis budobi, 

magram isini geologiur-geofizikuri da teqnikur-teqnologiuri da sxva mizezebis gamo 

Semokonturebuli ar aris da, ra Tqma unda, ucnobia maTi maragebis potenciali.   

navTobisa da gazis maRaldebitiani sabadoebis aRmoCena mosalodnelia maRali ko-

leqtoruli Tvisebebis mqone Suaeocenur, neokomur da zedaiurul naleqebSi guriaSi da 

mTel kolxeTis dablobze da Savi zRvis akvatoriaSi. es naleqebi aRniSnul farTobebze, 

navTobisa da gazis wiaRSi formirebis da Senaxvis TvalsazrisiT, arsebul yvela pirobas 

akmayofilebs.  

maRaldebitiani, mravalfeniani Sromisuban-wyalwmindis meoturi asakis navTobis 

sabado 1974 wels gaixsna №42 WaburRiliT, romlis dauZieblobis gamo navTobis mopovebis 

potenciuri SesaZleblobebi dadgenili ar aris. 1974 wlis TebervalSi am WaburRilis 

3551–3532 m intervalis (V horizonti) dasinjvisas amoxeTqa navTobis Sadrevanma 100 m3³dRe–

RameSi Tavisufali debitiT. SemdgomSi 5 mm-ian Stucerze muSaobisas dReRamuri debiti 30 

m3 navTobs da 20 m3 wyals Seadgenda. 

moTxrobilia №42 WaburRilis mier gaxsnili navTobis budobebis Semokonturebis 

da meotur naleqebSi damatebiT kidev 4 SesaZlo navTobis budobis gaxsnis mizniT warmoe-

buli samuSaoebis Sesaxeb. aRniSnulia, rom navTobis budobebis gauxsneloba samuSaoebis 

Sesrulebisas meoturi naleqebis produqtiuli da SesaZlo produqtiuli fenebis gaxsnis, 

gamokvlevis, gamocdis, izolirebis da dasinjvis procesSi daSvebuli obieqturi da subi-

eqturi mizezebiT iyo ganpirobebuli. moyvanilia daSvebuli Secdomebis mokle aRwera, aR-

niSnulia, rom meotisis mZlavr qviSaqvian-konglomeratul fenebSi dadgenilia samrewvelo 

mniSvnelobis navTobis 4 budobi, mosalodnelia kidev 2 budobis gaxsna geologiuri mize-

zebiT likvidirebul WaburRilebSi sareabilitacio samuSaoebis Catarebis Sedegad. 

sakvanZo sityvebi: WaburRili; meoturi. 

  

uak 553.982 

Suaeocenis SesaZlo samrewvelo mniSvnelobis navTobgazSemcveli naleqebi. g. 

nikuraZe. 

guriis mTianeTSi ZimiT-nasakiralis, meriis, Coloqis navTobsaZebn farTobebze ga-

burRuli Coxatauris №№ 4, 5, 6, 8 da Coloqis №№ 1, 2, 3, 5, 6, 9 WaburRilebis burRvisa 

da dasinjvis Sedegad Suaeocenuri asakis mZlavr vulkanogenur naleqebSi maRalgamtari 

koleqtorebis arseboba dadginda, WaburRilebis burRvisa da gamocdis procesSi dafiqsi-

rebuli iyo navTobisa da gazis efeqturi gamovlinebebi, magram WaburRilebis burRviT da-

mTavrebis Semdeg mosalodneli maRalproduqtiuli navTobisa da gazis budobebis gaxsna 

ver moxerxda. ganxilulia WaburRilebis monacemebi, romelTa analizis safuZvelze 
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dadgenilia Suaeocenuri naleqebis maRali perspeqtiuloba navTobisa da gazis 

mravalfeniani, maRalproduqtiuli sabadoebis aRmoCenis TvalsazrisiT, agreTve sabado-

ebis gauxsnelobis mizezebi, romlebic gaTvaliswinebuli unda iqnes momavalSi Casata-

rebeli burRviTi samuSaoebisas. 

gansakuTrebuli mniSvnelovania Coxatauris № 5 WaburRili, romelic SeiZleba nav-

Tobis pirveli budobis 1800-2200 m intervalSi gamxsnelad CaiTvalos. WaburRilis monace-

mebis safuZvelze naTeli xdeba, rom am WaburRilis Suaeocenur naleqebSi (160-4600 m) Sesa-

Zlebeli iyo navTobis sami da gazis erTi masiuri budobebis gaxsna, rac ver moxerxda ob-

ieqturi Tu subieqturi mizezebis gamo. es mizezebi dawvrilebiT aris ganxiluli da miTi-

Tebulia, rom swored im obieqturma Tu subieqturma Secdomebma, romlebic Coxataurisa 

da Coloqis saZebn-saZiebo WaburRilebis burRvis, gamocdis  da dasinjvis procesSi iqna 

daSvebuli ganapiroba Suaeocenuri vulkanogenuri naleqebis navTobgazSemcvelobis erT-

mniSvnelovnad Seufasebloba guriis mTianeTSi. SemoTavazebulia ukve gaburRuli WaburRi-

lebis aRdgenisa da dasinjvis gegmebi da bolos ori axali saproeqto WaburRilis bur-

Rva guriis Suaeocenur naleqebSi mravalfeniani navTobisa da gazis masiuri budobis gax-

snis mizniT. 

sakvanZo sityvebi: Suaeocenuri; vulkanogenuri; WaburRilebi; burRva; gamocda; dasinjva; 

koleqtorebi. 

  

uak 553.984 

saqarTvelos Sua iurul naleqebSi navTobis budobebis gamovlenis perspeq-

tivebi. u. zviadaZe. 

aRmosavleT saqarTvelos navTobSemcvel moednebze Sua eocenur vulkanogenur-da-

naleq qanebTan dakavSirebuli miwisqveSa wylebis qimiuri da mikrokomponenturi ana-

lizebis monacemebis ganzogadebis safuZvelze da am naleqebis formirebis zogadi pale-

ohidrogeologiuri, liTologiur-facialuri da struqturuli pirobebis mxedvelobaSi 

miRebiT, agreTve liasisa da baiosis msgavs monacemebTan Sedarebis gziT gamoTqmulia 

sakmaod dasabuTebuli mosazreba Sua iurul vulkanogenur-danaleq wyebaSi navTobis 

mniSvnelovani budobebis SesaZlo arsebobis Sesaxeb.  

sakvanZo sityvebi: navTobis budobi; dedaqani; vulkanogenur-danaleqi formacia; mikrokom-

ponentebi; Tanmxlebi wyali.  

  

uak  551.24                                

mosazrebebi saqarTvelos triasuli paleogeografiuli garemos Sesaxeb. მ. 

თოფჩიშვილი, გ. ნადარეიშვილი, თ. ლომინაძე. 

saqarTvelos teritoriaze gaWrili mravalricxovani WaburRilis monacemebis, avto-

rebis mier Catarebuli kvlevebis da qarTul da ucxour geologiur literaturaSi arse-

buli informaciis analizis safuZvelze gamoTqmulia mosazrebebi saqarTvelos teritori-

aze triasul droSi xmeleTisa da zRvis ganawilebis kanonzomierebis Sesaxeb. rogorc 

Cans, zRviT unda yofiliyo dafaruli Tanamedrove kavkasionis samxreTi ferdobis teri-

toria. savaraudoa, rom Tanamedrove amierkavkasiis mTaTaSueTis, aWara-TrialeTis da ar-
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Tvin-bolnisis zonebis teritoria, sadac im droSi naleqdagrovebas adgili ar hqonda, 

triasul, yovel SemTxvevaSi, gviantriasul dros xmeleTs warmoadgenda. 

sakvanZo sityvebi: triasi, teTisi, dizis seria, narulis wyeba.  

  

uak 622.323                                            

aris Tu ara navTobi saqarTveloSi? axla XXI saukunea. ნ. ბერიძე. 

statia gazeT „asaval-dasavalSi gamoqveynebuli werilis sapasuxod aris dawerili, 

sadac weria, rom „vulkanis amofrqvevis dros daiwva, rac ki dedamiwis qerqSi navTobi 

iyo...“ respodenti ufro Sors midis: „warmoidgineT, rumineTSi navTobia, groznoSi navTo-

bia, baqoSi navTobia anu im geologiur „jibeebSi“, sadac vulkani ver miwvda, navTobi dar-

Ca, xolo danarCen adgilebSi yvelgan daiwva, amitom saqarTveloSi tyuilad veZebT nav-

Tobs.“ aseTi Tavbrudamxvevi sisulele ratom unda amodiodes adamianis piridan da gamana-

dgurebel dartymas ayenebdes qarTul navTobmrewvelobas. mas etyoba ar smenia, rom dRes 

saqarTveloSi 16 sabadoa aRmoCenili. maTi umravlesoba sididiT ver daikvexnis, magram 

respodentis bneli azrebis gacamtvereba ki ZaluZT. mas etyoba arc is smenia, rom saqar-

TveloSi 1978 da 1979 wlebSi, Sesabamisad, 2,456 da 2,785 milioni tona moipoves. maqsimalur 

dones mopovebam 1980-1983 wlebSi miaRwia, roca weliwadSi, Sesabamisad, 3,186; 3,322; 3,330 da 

3,299 milioni tona navTobi moipoveboda. romels davujeroT, am cifrebs Tu respodents. 

Tu vimuSavebT, Cvens winaSe SeiZleba farTo perspeqtivebi gadaiSalos, Tu gavCerdebiT, 

rogorc amas respodenti gvirCevs, xelSi araferi SegvrCeba. sainteresoa, rogor hgonia 

respodents, yvela es cifrebi, oficialuri monacemebi tyuilia da marto is erTi kacia 

yvelafris mcodne da kargad icis, rom saqarTveloSi navTobi ar aris da Tanac imitom, 

rom vulkanebis amofrqvevam dawva? amitom mis Zebnas azri ar aqvs? 

sakvanZo sityvebi:  vulkanebi; WaburRilebi; navTobi; maragebi. 

  

  

ggeeooffiizziikkiiss  sseeqqcciiaa  

  

uak 550.3(47.93)                                                  

migarias kirqvul masivze, SiqSas mTis samxreT ferdobze Catarebuli pirvel-

adi georadiolokaciuri kvlevis Sedegebi. d. odilavaZe, g. jaSi, z. arziani, a. Tar-

xniSvili, z. amilaxvari. 

ganxilulia kirqvul masivebze karstuli da epikarstuli zonebis saerTo da ganma-

sxvavebeli niSnebi. 

migarias kirqvul masivze, SiqSas mTis samxreT ferdobze Catarda epikarstisa da 

sakuTriv karstuli masivis pirveladi gamokvleva georadiolokaciuri meTodebiT, warmod-

genilia Sesabamisi radarogramebi. gamokvleuli karstuli mTis ferdobze gamovlenil iq-

na epikarstuli georadiolokaciuri kompleqsi da sakuTriv masiuri karsti. 

sakvanZo sityvebi: karsti; epikarsti; georadiolokaciuri meTodi. 

  

  

  



saerTaSoriso samecniero-teqnikuri sainformacio Jurnali ̀ ssaaqqaarrTTvveellooss  nnaavvTToobbii  ddaa  ggaazzii~ 

SCIENTIFIC-TECHNICAL INFORMATION- INTERNATIONAL JOURNAL  ,,GGEEOORRGGIIAANN  OOIILL    AANNDD      GGAASS" 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ, ИНФОРМАЦИОННЫЙ ЖУРНАЛ ,,ННЕЕФФТТЬЬ  ИИ  ГГААЗЗ  ГГРРУУЗЗИИИИ" 
 

HHTTAATTHHFFNNTT,, BB   

174 

#30, 2015 

uak 502.7  

diskretuli dakvirvebebis mixedviT mdinaris wylis mdgomareobis Sefaseba 

kalmanis filtraciis meTodis gamoyenebiT. d. abzianiZe, r. managaZe, g. abzianiZe. 

SemoTavazebul naSromSi mkiTxvelebi gaecnobian mkvlevarTa mcdelobas realuri 

ekologiuri problemebis maTematikuri aRwerisa da gadawyvetis Sesaxeb.  

naSromSi mniSvnelovani yuradReba eTmoba gamoyenebiTi maTematikis im sakiTxebis 

ganxilvas, romlebic warmoiqmneba konkretuli filtraciis algoriTmis realizaciis 

dros.  

sakvanZo sityvebi: garemo; ekologiuri procesebi; kalmanis filtracia; SemTxveviTi faq-

torebi.  

  

bbuurrRRvviiss  aaxxaallii  tteeqqnniikkiissaa  ddaa  tteeqqnnoollooggiieebbiiss,,  

  mmaarrTTvviiss  aavvttoommaattiizzeebbuullii  ssiisstteemmeebbiiss  sseeqqcciiaa  

  

uak  622.24                                                                

WaburRilebis burRvis procesis avtomaturi marTvisa da kontrolis kompiu-

teruli sistemebi. g. varSalomiZe, i. goguaZe, a. WiWinaZe, l. azmaifaraSvili, m. surame-

laSvili. 

naSromSi dasabuTebulia Tanamedrove avtomaturi marTva da kontroli kompiuterul 

sistemebze, romelic axorcielebs geologiur–geofizikur da teqnologiur kvlevebs, 

WaburRilis daRrmavebis dros burRvis reJimis, CaSveba–amoRebiTi operaciebis, amorecxvis, 

gamagrebis, telemetriuli samuSaoebis fenis mosinjvas fluidze da WaburRilis gamocdas 

da aTvisebas. 

sakvanZo sityvebi: avtomaturi; sazom–sakontrolo; gadamwodebi; koncentratorebi; module-

bi. 

  

uak 622.248.621:43(479.2)                     

navTobis danakargebis Sesaxeb. g. varSalomiZe, n. maWavariani, o. oniaSvili, g. tabata-

Ze, v. xiTariSvili. 

gaanalizebulia saqarTveloSi navTobisa da gazis warmoebis operaciebis dros nav-

Tobis danakargebis aRricxvis, maTi definiciebis, normirebis, normativebis damtkicebis da 

gamoyenebis amJamad arsebuli mdgomareoba da gansazRvrulia maTi gadaxedvis mizanSewoni-

lobis mizezebi.    

aRniSnulia, rom  2002 wels Sedgenili „navTobisa da gazis operaciebis warmoebis 

maregulirebel wesebSi“ bundovnad aris ganmartebuli navTobis danakargebis definicia, 

yuradReba gamaxvilebulia marto navTobis teqnologiur danakargebze da ar aris miTiTe-

buli navTobis msoflio praqtikaSi miRebuli navTobis avariuli anu zenormatiuli da 

bunebrivi klebiT gamowveuli danakargebi. 

avtorebi Tvlian, rom 1990 wlidan dRemde saqarTveloSi moqmed navTobkompaniebSi 

TiTqmis ar xdeba navTobis danakargebis aRricxva, rac ZiriTadad gamowveulia danakarge-

bis normebis ararsebobiT. maTi azriT, „saqarTvelos navTobgazmompovebel obieqtebze nav-

Tobis teqnologiuri danakargebis gansazRvris meToduri miTiTebebis“ Tanaxmad, unda mom-
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xdariyo teqnologiuri danakargebis normireba da normebis damtkiceba, rac ar Sesrule-

bula, xolo bunebrivi klebis danakargebis normirebasTan dakavSirebiT araviTari samuSao 

ar Catarebula. am meToduri miTiTebebiT teqnologiuri danakargebis, maT Soris nawilob-

riv bunebrivi klebis gansazRvra da praqtikuli gamoyeneba SeuZlebeblia qvemoT CamoTv-

lili garkveuli mizezebis gamo. SemoTavazebulia mosazrebebi danakargebis aRricxvis, no-

rmirebis, normebis damtkicebisa da sxva saTanado sakiTxebis Sesaxeb. 

sakvanZo sityvebi: navTobis danakargebi; normativebi; definiciebi; danakargebis mizezi.  

  

uak 622.244.442                                  

𝐌𝐖𝐃 da 𝐋𝐖𝐃 sistemebis gamoyeneba daxril-mimarTuli da horizontaluri Wa-

burRilebis gayvanisas. g. varSalomiZe, i. goguaZe, n. xundaZe, v. xiTariSvili, n. 

maWavariani. 

ganxilulia daxril-mimarTuli da horizontaluri WaburRilebis burRvis sivrciTi 

marTvisa da kontrolis 𝑀𝑊𝐷 da 𝐿𝑊𝐷 telemetriuli sistemebis gamoyenebis Taviseburebe-

bi. am sistemebiT warmoebs geofizikuri kvlevebi, qanebis fizikuri Tvisebebis gansazRvra, 

optimaluri burRvis reJimis parametrebis SerCeva. 𝑀𝑊𝐷 da 𝐿𝑊𝐷 sistemebi aRWurvilia sen-

sorebiTa da gadamwodebiT, romelTa saSualebiT xdeba burRvis procesebis kontroli, ko-

reqtireba da marTva, aseve WaburRilis daxril-mimarTuli da horizontaluri burRvisas 

uzrunvelyofilia lulis gayvanis sizuste, regulirdeba WaburRilis lulis traeqtoria, 

raTa zustad ganTavsdes fenis yvelaze produqtiul nawilSi. am sistemis gamoyenebiT mni-

Svnelovnad izrdeba burRvis meqanikuri siCqare da sagrZnoblad umjobesdeba sxva teqni-

kuri maCveneblebi. 

sakvanZo sityvebi: 𝑀𝑊𝐷 da 𝐿𝑊𝐷 telemetriuli sistemebi; sensori; gadamwodi; daxril-mi-

marTuli da horizontaluri burRva.  

  

uak 622.244.442         

napralebis warmoqmna WaburRilebis gayvanisas da maTi gavlena qanebis ngre-

vis procesze. g. varSalomiZe,  v. xiTariSvili, a. WiWinaZe, l. azmaifaraSvili.     
WaburRilebis burRvis dros satexze RerZuli dawolis gazrdisas qanebis ngrevis 

procesi intensiurad mimdinareobs. am dros warmoiqmneba napralebi. sxvadasxva faqtoris 

zemoqmedebis Sedegad SeiZleba adgili hqondes qanebis zedapirul, daRlilobiT an mo-

culobiT ngrevas. ganxilulia napralebis warmoqmnasa da ganviTarebaze Seqmnili gri-

fitsis, n. musxeliSvilis, g. barenblatis, i. Jeltovis Teoriebi da amocanebi, romlebic 

gamoiyeneba WaburRilebis burRvisas madeformirebeli Zalebis zemoqmedebiT qanebSi napra-

lebis gaCenis axsnaze. zemoaRniSnuli Teoriuli gamokvlevebiT SesaZlebelia gansazRv-

rul da ganmartebul iqnes WaburRilebis gayvanisas qansangrevi iaraRiT qanebis zedapiru-

li da moculobiTi ngrevis procesi, daRlilobiTi ngrevis procesebis axsna ki proble-

maturia da gaZnelebuli. 

sakvanZo sityvebi: napralebis warmoqmna; madeformirebeli Zalebi; ngrevis procesi. 
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uussaaffrrTTxxooeebbiiss  tteeqqnniikkiiss  sseeqqcciiaa  

  

uak 614.8: 504.064                                              

teqnogenuri sagangebo situaciebis prognozireba da riskebis Sefaseba saqa-

rTveloSi. s. gigauri, l. CxeiZe, n. maWavariani, n. jvarelia. 

ganxilulia Tanamedrove msoflios aqtualuri problemis _ teqnogenuri xasiaTis 

avariebis raodenobis, masStabebisa da katastrofuli Sedegebis zrdis tendenciebi, aseve 

qimiuri avariebis Tavidan acilebis, likvidaciisa da Sedegebis minimizaciis saqmeSi msof-

lio gamocdileba. 

warmodgenilia sagangebo situaciaTa departamentis statistikuri monacemebi saqar-

Tvelos teritoriaze qimiurad saSiSi obieqtebis ganlagebis simWidrovis, saqarTveloSi 

momxdari teqnogenuri avariebis Sesaxeb. teqnogenuri situaciis damZimebis gamomwvevi gare-

moebebi. 

dasaxulia aucilebeli organizaciuli da sainJinro-teqnikuri RonisZiebebi potenci-

uri teqnogenuri sagangebo situaciebis prognozirebis da Sefasebis, momxdari avariis 

likvidaciisaTvis.  

sakvanZo sityvebi: teqnogenuri avariebi; riskebis Sefaseba; avariis prognozireba.  

  

uak 62235                                           

biosferos da samTo sawarmoebis radiaciuli dabinZureba da dacvis 

saSualebebi. n. meqvabiSvili, m. lursmanaSvili, m. jiqia, n. kiknaZe. 
ganxilulia biosferos, hidrosferos dabinZurebis sakiTxebi. samTo sawarmoebSi 

Sromis higienis, momsaxure personalis janmrTelobis dacvis da individualuri dacvis 

saSualebebis gamoyenebis sakiTxebi. 

sakvanZo sityvebi: inertuli gazi; seqtoruli blokireba. 
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SSEECCTTIIOONN  OOFF  EECCOONNOOMMIICCSS  AANNDD  MMAARRKKEETTIINNGG  
  

UDC   553.04; 338.012-(470+571); 339.9 

MINERAL RESOURCES IN THE SOCIO-ECONOMIC DEVELOPMENT OF A STATE CONSIDERING THE 

WORLD  GLOBAL PROCESSES. Lobjanidze G., Labadze D., balavadze B. 

         The article discusses actual problems of rational and effective exploitation of mineral resources, current 

condition of the world market and its development strategies. The role of reasonable application of mineral 

resources for the development  of economies in various countries and social transformation of the society 

have also been analyzed. The factor is remarkable and significantly determines the strategies of stable, 

economic, social, secure, competitive development of each country and of the whole region. 

Key words: mineral resources, globalization, steady development, national wealth, industrial- economic 

politics and strategy. 
  

SSEECCTTIIOONN    OOFF  AALLTTEERRNNAATTIIVVEE  PPOOWWEERR  EENNGGIINNEEEERRIINNGG    
  

UDC 546.221 

HYDROGEN POWER – POWER OF THE XXI CENTURY. Prangishvili A., Jibladze M., Varshalomidze 

G., Batsikadze T., Sharabidze I.. 

 Great importance of getting sulphurhydrogen rich water out of the Black Sea depths for the development of 

hydrogen power is described in the article. A new, easy and economic method implemented by the previous year 

expedition in Batumi has been given. 

 The photodissociation method of Sulphur hydrogen dissociation has been suggested and a respective device 

has been made. 

Key words: hydrogen; energy; ecology.  
  

SSEECCTTIIOONN  OOFF  GGEEOOLLOOGGYY  
  

UDC   551.24(479.22) 

GENESIS OF THE SEISMODISLOCATIONS IN THE EPICENTER AREA OF THE RACHA  

EARTHQUAKE. Basheleishvili L., Kumelashvili M., Kuloshvili S. 

Analysis of the seismodislocations in the Racha earthquake epicentral area showed that dislocations 

of the second order (rockfalls, landsides, rock avalanches and displacements) had leading part on unstable 

degradation slopes. fractures and cracks and combined breaking (revers fault–shear, normal fault-shear etc.) 

mainly represent very frequent area. Most of them have west-north-west direction. 

Key words: Earthquake; Caucasus; seismodislocation; fault; landslide; avalanche; rockfall. 

  

UDC 553.982 

ON PROSPECTION OF OIL FIELDS IN SHROMISUBANI TSKALTSMINDA. Nikuradze G., Jikia N. 

In Guria, Adjara and in the  Black Sea area oil gas content has been determined in Meotian, 

Uppercretaceous, Neocomian and Jurassic sediments and they are independent basic horizons for 

prospecting oil and gas high discharge fields. 

Among the mentioned basic horizons oil fields have been detected in Meotic and uppercretaceous 

sediments and in the Upper Jurassic sediments oil pools have been opened, but for some geologic-
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geophysical and technico-technological and other reasons they had not been contoured and of course their 

potential supply is unknown. 

Detection of oil and gas high discharge fields is possible in Guria and throughout Colchis lowland 

and in the Black Sea area. These sediments on the mentioned territory satisfy all the existing conditions for 

oil and gas formation and storage. 

The high discharge multilayer shromisubani-Tskaltsminda Meotic oil field was opened in 1974 by 

borehole #42, but for not carrying on the exploration the potential possibilities of oil extraction have not been 

estimated. In February of 1974 exploring the borehole at the depth of 3551-3532 m. intervals oil fountain flow 

rate was 100 m3 per 24 hours. Later working with 5 mm choke the day and night discharge was 30 m3 oil and 

20 m3 water. The mapping of the open oil pool by well #42 and the work carried out for opening additional 

four possible oil fields have been described in the article. It has also been noted that not opening the oil 

fields while carrying out the work was caused by some subjective and objective reasons and a brief 

description of the errors have been given. In the thick sand-stone conglomerate layers four oil fields having 

industrial significance have been revealed. Opening two more fields is expected after rehabilitation work on 

the liquidated wells. 

Keywords: well; Meotian. 
 

UDC 553.982 

POSSIBLE INDUSTRIAL OIL AND GAS CONTAINING SEDIMENTATION OF THE MIDDLE EOCENE 

PERIOD. Nikuradze G. 

In Guria mountains Dzimiti, Nasakirali, Meria, Choloki oil prospecting area after drilling and 

examining Chokhatauri #4,5,6,8 and Choloki  #1,2,3,5,6,9 wells the existence of high conducting collectors in 

the thick volcanogenic  sedimentation of the middle Eocene period has  been determined. 

While drilling and examining some oil and gas effective expositions have been fixed, but having 

finished well drilling, opening of the possible high productive oil and gas pools was not performed. Borehole 

data and high perspectives of discovering oil and gas multilayer, high productive fields have been discussed 

in the article. The causes of not opening the deposit have been explained, which must be considered when 

carrying out future drilling work. 

Special attention should be paid to Chokhatauri well #5, which can be considered the opener of the 

first oil pool at the depth of 1800-200m.intervals. According to the borehole data it becomes clear that in the 

middle eucene sedimentation (160-4600m) of this well three oil pools and one gas pool could have been 

opened, but it had not been done through a number of objective and subjective reasons, which are 

discussed in detail in the article. They conditioned not estimation of the potential in Guria mountains. 

Reconstruction of two drilled wells and testing plans and also two drilling projects have been 

suggested for opening multilayer oil and gas pools in Guria middle eucene sedimentation. 

Key words: middle Eocene; volcanogenic; well; drilling; examination; testing; collectors. 
 

UDC  553.984                                                                                                                                

PROSPECTS OF OIL POOLS DETECTION IN MIDDLE JURASSIC DEPOSITS OF GEORGIA.  

Zviadadze U. 

On the basis of generalization of chemical and micro component analysis of various ground water 

confined to the Middle Eocene volcanogenic-sedimentary deposits on the oil fields of Eastern Georgia data 

and with a glance of general paleohydrogeology, lithology-facial and structural situation forming these 
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deposits by comparison with similar data concerning to Lias and Bajocian formations understanding is 

expressed about the possible availability of oil large deposits in volcanogenic-sedimentary series of Middle 

Jurassic. 

Key words: Oil pool, mother rock, volcanogenic-sedimentary formation, micro components, associated 

water.  
 

UDC 551.24 

CONSIDERATIONS ABOUT THE TRIASSIC PALEOGEOGRAPHIC ENVIRONMENT OF GEORGIA. 

Topchishvili M., Nadareishvili G., Lominadze T. 

The paper deals with some ideas on the land and the sea distribution regularities on the territory of 

Georgia in the Triassic period. They are based on the analysis of numerous drill-hole data, the researches 

carried out by the authors and the information available from foreign and Georgian geological literature. It 

seems that the territory of the modern Greater Caucasus southern slope was covered with the sea. It is 

supposed that the territory of the Transcaucasian intermountain area, the Adjara-Trialeti and Artvin-Bolnisi 

zones, where during that time sedimentation did not take place, in the Triassic, at least in the Late Triassic 

period represented a dry land. 

Key words: Triassic; Tethys; Dizi series; Narula suite. 
 

UDC 622.323 

IS THERE OIL IN GEORGIA? IT IS XXI CENTURY NOW. Beridze N. 

The article has been written as a reply to the article published in the  newspaper “Asaval-Dasavali”. 

The newspaper article says: After eruption of the volcano all the oil in the earth crust was burnt. The reporter 

goes even further: “imagine oil is in Rumenia, oil is in Grozno, oil is in Baku, in the geologic “pockets” where 

the volcano was not able to reach oil remained, in other areas oil was burnt. 

So we are in vain prospecting for oil in Georgia. Such dizzying foolish ideas. Why should a man utter 

and inflict a disastrous blow to the Georgian oil industry. He seems not to have heard that nowadays there 

have been discovered 16 oil deposits in Georgia. Most of them cannot boast of its magnitude, but can dispel 

these dark thoughts. He seems not to have heard that in 1978 and 1979 2,456 and 2795 m. tons were 

extracted. Extraction reached maximum in 1980-1983 when 3186, 3322, 3330, 3299 million tons were 

extracted respectively. Whom shall we believe to these figures or to the reporter? 

If we work, large perspectives may open before us, if we stop as the reporter advises, we’ll have 

nothing in our hands. I wonder why he thinks that these figures-official data are false and only he is aware of 

everything and knows well that there is no oil in Georgia, as it was burnt by the eruption of the volcano. So 

there is no sense in prospecting for it.                     

Key words: volcanoes; wells; oil; resources.  
 

SSEECCTTIIOONN  OOFF GGEEOOPPHHYYSSIICCSS    
  

UDC 550.3(47.93) 

THE RESULTS OF THE PRELIMINARY GEORADIOLOCATION INVESTIGATIONS ON THE MIGARIA 

LIMESTONE MASSIF ON THE SOUTHERN SLOPE OF MOUNT SHIKSHA. Odilavadze D., Jashi G., 

Arziani Z., Tarkhnishvili A., Amilakhvari Z. 

The article is about the common and distinguishing features of karst and epikarst zones on limestone 

massifs. 
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On the Migaria limestone massif, on the southern slope of Shiksha Mountain a preliminary 

investigation of the epikarst and the karst massif by means of georadiolocation method has been carried out; 

their corresponding radiograms have been presented. On the slope of investigated karst mountain an 

epikarst georadiolocation complex and a massive karst have been revealed. 

Key words: karst; epikarst;  georadiolocation method. 

 

UDC 502.7 

APPLICATION OF KALMAN FILTERING DURING ESTIMATION OF RIVER WATER STATE 

ACCORDING TO DISCRETE OBSERVATIONS. Abzianidze D., Managadze R., Abzianidze V. 

The readers will find researchers efforts on mathematical description and solution of real ecologic 

problems in this paper.  

Significant attention is paid to the discussion of applied mathematical issues originating during 

realization of the filtering algorithms.  

Key words: environment; environmental processes; filtering; accidental factors. 

 

SSEECCTTIIOONN  OOFF  DDRRIILLLLIINNGG  TTEECCHHNNIIQQUUEESS  AANNDD    TTEECCHHNNOOLLOOGGYY,,  AAUUTTOOMMAATTIICC  

MMAANNAAGGEEMMEENNTT  SSYYSSTTEEMMSS  
 

UDC 622.24 

COMPUTER SYSTEMS FOR AUTOMATIC MANAGEMENT AND CONTROL OF BOREHOLES 

DRILLING. Varshalomidze G., Goguadze I., Chichinadze A.,  Azmaiparashvili L., Suramelashvili M. 

Study of advisability and possibility of uniting several informational management systems while 

drilling boreholes: geological, geochemical and technological explorations, service and operation with 𝑀𝑊𝐷 

and 𝐿𝑊𝐷 systems, control of boreholes strengthening quality, exploration of oil pools when testing and 

developing boreholes have been given in the paper. 

Key words: automatic control; sensor; concentrator; modules. 

 

UDC 622.248.621:43(479.2) 

ABOUT OIL LOSSES. Varshalomidze G., Machavariani N., Oniashvili O., Tabatadze G., Khitarishvili V. 

An analysis of accounting of oil losses, their definition, norms, their ascertainment and current 

application in oil and gas production in Georgia is given in the paper. It is noted that in  the “Oil and gas 

production  regulations” (2002), the definition of oil losses is vaguely interpreted. Attention is paid only to 

technological losses, but accidental – over norm losses or losses caused by natural decrease are not 

indicated, as it is done in the World oil practice. 

The authors of the paper believe that oil companies working in Georgia since 1992 up to the present 

don’t account  oil losses mainly due to the absence of norms. It is thought that on the bases of “Guidelines 

for the definition of technological losses in the oil and gas extraction enterprises” rationing of technological 

losses (including losses associated with natural decline) had to be made and approved, but this work has not 

been done. 

By the “Guidelines” determination of technological losses is impossible for the reason stated in the 

paper. 
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Some suggestions have been made for solving the questions concerning oil losses on oil and gas 

extraction enterprises in Georgia. 

Key words: oil loss; regulations; definitions; causes of loss. 

 

UDC 622.244.442 

APPLICATION MWD AND LWD SYSTEMS IN ASKEW-DIRECTIONAL AND HORIZONTAL WELLS 

DRILLING. Varshalomidze G., Goguadze I., Khundadze N., Khitarishvili V., Machavariani N. 

This paper considers the peculiarities of application MWD and LWD telemetry control system and 

spatial management for askew-directional and horizontal wells drilling. Applying these systems geophysical 

work is carried out, physical properties of rocks are determined, optimal drilling mode is chosen. MWD and 

LWD systems are equipped with sensors and transducers. Control, correction and management are carried 

out applying these installations and also the accuracy of borehole shaft for askew directional and horizontal 

drilling is ensured; the trajectory of the shaft is regulated to place it accurately in the most productive part of 

the reservoir.  

Applying these systems significantly increases the mechanical drilling speed and other technical 

indices are also improved. 

Key words: telemetry system; sensor; askew-directional and horizontal drilling. 

 

UDC 622.244.442 

CRACKING WHEN WELLS DRILLING AND THEIR IMPACT ON THE PROCESS OF ROCKS 

DESTRUCTION. Varshalomidze G., Khitarishvili V., Chichinadze A., Azmaiparashvili L. 

 When drilling wells rock breaking process intensively proceeds with increasing axial load on the bite. 

At this time cracks are formed. As a result of various factors there may take place a superficial, fatigue and 

voluminous destruction of rocks. This paper discusses the theory and tasks by Griffiths, N. Muskhelishvili, G. 

Barenblat and I. Zheltov on cracks formation and development that can be used to explain the formation of 

cracks in the rocks during drilling with the impact of deforming forces. The above mentioned theoretical 

research may identify and explain superficial and  bulk rock destruction processes with a rock cutting tool. 

But explanation of the process of fatigue destruction is problematic and difficult. 

Keywords: cracking; deforming force; the process of destruction. 

 

SSEECCTTIIOONN  OOFF  SSEECCUURRIITTYY  TTEECCHHNNIICCSS  
 

UDC  614.8; 504.064 

PREDICTION OF TECHNOGEN EMERGENCY SITUATION AND RISKS ESTIMATION IN GEORGIA. 

Gigauri S., Chkheidze L., Machavariani N., Djvarelia N. 

The actual problem of the modern world – tendencies of increased number, scales and disastrous 

effects of technogen accidents and also the world experience for prevention, liquidation and minimization of 

chemical accidents are considered in this article. 

Data on compact-location of chemical dangerous structures on the territory of Georgia, as well as 

statistical data of the Emergency Department about technogen accidents in Georgia are presented; 

circumstances provoking worsening the technogen situations have been discussed. 
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Necessary practical and engineering-technical measures for potential technogen emergencies 

prognosis and estimation, accident liquidation have been planned. 

Key words:  technogenic accidents; risks estimation; accident prediction. 

 

UDC 62235 

RADIOACTIVE POLLUTION OF THE BIOSPHERE AND MINING ENTERPRISES AND WAYS OF 

PROTECTING FROM IT. Mekvabishvili N., Lursmanashvili M., Jikia M., Kiknadze N. 

Problems of pollution the Biosphere and the hydrosphere have been discussed in the  article. 

Questions of work hygiene, health care of employees and application of individual protection measures in 

mining enterprises have also been described. 

Key words: inert gas; sectoral block. 
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ССЕЕККЦЦИИЯЯ  ЭЭККООННООММИИККИИ  ИИ  ММААРРККЕЕТТИИННГГАА  

  
УДК   553.04: 338.012-(470+571): 339.9 

МИНЕРАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ В СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОМ РАЗВИТИИ ГОСУДАРСТВА С УЧ-

ЁТОМ  МИРОВЫХ ГЛОБАЛЬНЫХ ПРОЦЕССОВ. Лобжанидзе Г., Лабадзе Д.,   Балавадзе Б. 

Рассматриваются актуальные вопросы рационального и эффективного освоения полезных ис-

копаемых, современного положения и развития стратегий на мировом рынке. Кроме того, дан анализ 

роли фактора разумного использования минеральных ресурсов при социальной и экономической тра-

нсформации в различных странах, который весьма примечателен  и значимо определяет стратегию 

развития устойчивого экономического, социального, безопасного, конкурентоспособного и других нап-

равлений в отдельных странах и регионах.  

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: минерально-сырьевые ресурсы; глобализация; устойчивое развитие; национа-

льное богатство; промышленно-экономическая политика и стратегия. 

  

ССЕЕККЦЦИИЯЯ  ААЛЛЬЬТТЕЕРРННААТТИИВВННООЙЙ  ЭЭННЕЕРРГГЕЕТТИИККИИ  

  
УДК  546.221                                                                                                      

ВОДОРОДНАЯ ЭНЕРГЕТИКА – ЭНЕРГЕТИКА XXI ВЕКА. Прангишвили А.И., Джибладзе М.И., Вар-

шаломидзе Г.Х., Бацикадзе Т. В., Шарабидзе И. М. 

В работе отмечается важное значение получения из богатых природнных вод Черного моря 

углеводородов для развития отечественной энергетики. Для этого получен новый простой  и экономи-

чный метод, который разработан в прошлом году в результате экспедиции в акваторию г. Батуми. 

Также предложен метод фотодиссоциации для расщепления углеводорода и создана соответствую-

щая эффективная установка. 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: водород; энергетика; экология. 

  

ССЕЕККЦЦИИЯЯ    ГГЕЕООЛЛООГГИИИИ  
  

УДК  551.24(479.22) 

ГЕНЕЗИС СЕЙСМОДИСЛОКАЦИИ В ЭПИЦЕНТРЕ РАЧИНСКОГО ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЯ. Башелеиш-

вили Л., Кумелашвили М., Кулошвили С. 

Анализ сейсмодислокационного процесса в эпицентре Рачинского землетрясения указывает 

на ведущую роль сейсмодислокаций второго порядка (оползни, каменные обвалы, селевые потоки), 

вместе с тем, фиксируются разнохарактерные, комбинированные  разломы (взбросо-сдвиги, сбросо-

сдвиги) з. с.з. простирания. 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: землетрясения; сейсмодислокация; разлом; каменные обвалы; селевые пото-

ки. 
 

УДК 553.982 

О ПОИСКЕ В НЕФТЯНОЙ СКВАЖИНЕ ШРОМИСУБАНИ-ЦКАЛЦМИНДА. Никурадзе Н., Джикия Н. 

В Гурии, Аджарии и акватории Черного моря установлены меотические, верхнемеловые, нео-

комские и юрские нефтесодержащие осадки и то, что они представляют собой базисные горизонты 

независимого поискового бурения для выявления высокодебитных месторождений нефти и газа. 
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Пока что отмеченные базисные горизонты месторождений нефти обнаружены в меотических 

верхнемеловых осадках, в верхнеюрских осадках же вскрыты залежи нефти, но по геолого-геофизи-

ческим, технико-технологическим и другим причинам они оконтурены и, конечно, неизвестен потенци-

ал их запасов. 

Обнаружение высокодебитных месторождений нефти и газа в среднеэоценовых, неокомских и 

верхнеюрских осадках, обладающих высокими коллекторными свойствами, возможно в Гурии, на всей 

Колхидской низменности и в акватории Черного моря; с точки зрения формирования и хранения неф-

ти и газа в недрах Земли, эти осадки на упомянутой площади удовлетворяют всем существующим ус-

ловиям. 

Высокодебитное многослойное меотического возраста месторождение нефти Шромисубани-

Цкалцминда было открыто в 1974 скважиной №42, однако ввиду того, что там не проводился поиск, в  

ней не было установлено потенциальной возможности добычи нефти. В феврале 1974 года при ис-

следовании в интервале 3551-3532 м (V горизонт) произошел выброс нефти фонтаном, свободным 

дебитом 100 м3 в сутки. Затем при работе с 55-миллиметровым штуцером суточный дебит нефти сос-

тавил 30 м3 нефти и 20 м3 воды. 

Было рассказано об оконтуривании открытой скважины №42 залежей нефти и работах, прово-

димых для вскрытия дополнительно еще 4 возможных залежей нефти. Отмечено, что невскрытие при 

выполнении работ на нефтяных залежах было обусловлено объективными и субъективными при-

чинами. В процессе вскрытия продуктивных и возможно продуктивных слоев меотических осадков, их 

исследовании, испытании, изоляции приведено  краткое описание допущенных ошибок, отмечено, что 

в мощных песочнокаменных конгломератных слоях установлены 4 залежи нефти промышленного 

значения; ожидается открытие еще 2 залежей в ликвидированных по геологическим причинам сква-

жинах, в результате проведения реабилитационных работ. 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: скважина; меотические. 

  

УДК 553.982 

НЕФТЕСОДЕРЖАЩИЕ ОСАДКИ СРЕДНЕГО ЭОЦЕНА ПРОМЫШЛЕННОГО ЗНАЧЕНИЯ. Никурадзе Г. 

На нефтепоисковых площадях Дзимит-Насакирали, Мерии, Чолоки в горной Гурии при буре-

нии скважин №№4, 5, 6, 8 Чолоки и в результате опробования мощных вулканогенных осадков сред-

неэоценового возраста было установлено наличие высокопроводимых коллекторов; при бурении 

скважин и в процессе испытаний были зафиксированы эффективные проявления нефти и газа. Но по-

сле окончания бурения скважин не были вскрыты ожидаемые высокопродуктивные залежи нефти и 

газа. С этой точки зрения были рассмотрены данные скважин, в которых на основе анализа была ус-

тановлены высокая перспективность среднеэоценовых осадков на выявление многослойных, высоко-

продуктивных месторождений, также причины невскрытия, которые должны быть предусмотрены при 

проведении буровых работ в будущем. 

 Особого внимания заслуживает скважина №5 Чохатаури, которую можно считать первой неф-

тяной залежью в интервале 1800-2200 м. На основе данных скважины становится ясно, что в средне-

эоценовых осадках этой скважины (160-4600 м) было  возможно вскрытие 3 нефтяных и газовых зале-

жей, что не получилось ввиду объективных и субъективных причин. Эти причины подробно рассмот-

рены и указано, что именно эти объективные и субъективные ошибки, которые были допущены в про-

цессе испытания и опробования Чохатаурской и Чолокской поисково-разведочных скважин, обуслови-

ли недооценку нефтесодержания среднеэоценовых вулканогенных осадков в горной Гурии. 
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 Предложены планы восстановления, испытания и опробования пробуренных скважин и буре-

ния еще двух новых проектных скважин в среднеэоценовых осадках Гурии, с целью вскрытия массив-

ных залежей нефти и газа. 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: среднеэоценовый; вулканогенный; скважина; бурение; испытание; опробова-

ние; коллекторы.  
  

УДК 553.984 

ПЕРСПЕКТИВЫ ВЫЯВЛЕНИЯ ЗАЛЕЖЕЙ НЕФТИ В СРЕДНЕЮРСКИХ ОТЛОЖЕНИЯХ ГРУЗИИ. 

Звиададзе У.И. 

На основе обобщения данных химического и микрокомпонентного анализов подземных вод, 

приуроченных к вулканогенно-осадочным отложениям среднего эоцена в пределах нефтеносных 

площадей Восточной Грузии, и с учётом общей палеогидрогеологической, литолого-фациальной и 

структурной обстановки формирования этих отложений при сопоставлении со схожими данными 

относительно лейассовых и байосских формаций, высказано достаточно обоснованное соображение 

о возможности наличия крупных залежей нефти в вулканогенно – осадочной серии средней юры.  

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: залежи нефти; материнская порода; вулканогенно-осадочная формация; микр-

окомпоненты; попутная вода.  
  

УДК 551.24 

СООБРАЖЕНИЯ О ТРИАСОВОЙ ПАЛЕОГЕОГРАФИЧЕСКОЙ СРЕДЕ ГРУЗИИ. Топчишвили М.В., 

Надареишвили Г.Ш., Ломинадзе Т.А.  

На основании анализа данных многочисленных скважин, пробуренных на территории Грузии, 

наших исследований и информаций, существующих в грузинской и иностранной литературе, высказа-

ны соображения о закономерностях распределения моря и суши в триассовое время. По всей вероят-

ности, море покрывало всю территорию южного склона современного Кавказа. Предполагается, что  

территория современной Закавказской межгорной области, Аджаро-Триалетской и Артвинско-Болнис-

ской зон в позднетриассовое  время представляла собой сушу. 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: триас; тетис; дизская серия; нарульская свита. 
  

УДК 622.323 

ЕСТЬ ЛИ В ГРУЗИИ НЕФТЬ? СЕЙЧАС ХХI ВЕК. Беридзе Н. 

 В газете «Асавал-Дасавали» было опубликовано письмо, в котором написано: «При изверже-

нии вулкана в коре Земли сгорела вся имеющаяся там  нефть…». Респондент пошел еще дальше: 

«Представьте в Румынии нефть, в Грозно нефть, в Баку нефть, т.е. в тех геологических «карманах», 

которых не достиг вулкан, нефть осталась, в других  местах везде сгорела, поэтому мы напрасно 

ищем нефть в Грузии». Такая головокружительная глупость, зачем она исходит с языка человека и 

наносит такой разрушительной удар грузинской нефтяной промышленности. По-видимому, ему не из-

вестно что в Грузии обнаружено 16 месторождений, правда, большинство из них не отличается своей 

величиной. 

Он, видимо, не слыхал о том, что в Грузии в 1978 и 1979 годы было получено соответственно 

2,456 и 2,785 млн. тонн нефти. Максимальный уровень добычи был достигнут в 1980-1983 годы, когда 

в год получали соответственно 3,186; 3,322; 3,330; и 3,299 млн. тонн нефти. Чему можно поверить, 

цифрам или респонденту?  
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Если будем работать, перед нами, возможно, широко раздвинутся перспективы, если остано-

вимся, как советует респондент, ничего не получится. Интересно, как считает респондент? Неужели 

все эти цифры, официальные данные  - это обман? Только этот респондент всезнайка, он знает, что в 

Грузии нефти нет. И именно потому, что извержение вулкана ее уничтожило, нет смысла ее искать. 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: вулканы; скважины; нефть; запасы. 

  

ССЕЕККЦЦИИЯЯ    ГГЕЕООФФИИЗЗИИККИИ  
  

УДК 550.3(47.93) 

РЕЗУЛЬТАТЫ ПЕРВИЧНОГО ГЕОРАДИОЛОКАЦИОННОГО ИССЛЕДОВАНИЯ НА ЮЖНОМ СКЛО-

НЕ ГОРЫ ШИКША МИГАРИЙСКОГО ИЗВЕСТНЯКОВОГО МАССИВА. Одилавадзе Д., Джаши Г., 

Арзиани З., Тархнишвили А., Амилахвари З. 

Рассмотрены общие и различающие признаки карстовых и  пикарстовых зон на известняковых 

массивах. 

На южном склоне горы Шикша Мигарийского известнякового массива было проведено первич-

ное исследование пикарста и cобственно карстового массива георадиолокационным методом, предс-

тавлены соответствующие радарограммы. 

На исследованном склоне карстовой горы были выявлены пикарстовый радиолокационный 

комплекс и собственно карстовый массив. 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: карст; пикарст; георадиолокационный метод. 

  

УДК 502.7                                                                    

ПРИМЕНЕНИЕ КАЛЬМАНОВСКОЙ ФИЛЬТРАЦИИ ПРИ ОЦЕНКЕ СОСТОЯНИЯ РЕЧНОЙ ВОДЫ ПО 

ДИСКРЕТНЫМ НАБЛЮДЕНИЯМ. Абзианидзе Д. В., Манагадзе Р. Г., Абзианидзе В. В. 
Читатели найдут в предлагаемой работе рассуждения исследователей о реальной экологиче-

ской проблеме и ее математической идеализации.  

Значительное внимание уделено рассмотрению прикладных вопросов, возникающих при кон-

кретной реализации алгоритмов фильтрации.  

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: окружающая среда; экологические процессы; кальмановская фильтрация; слу-

чайные факторы.  

  

ССЕЕККЦЦИИЯЯ  ННООВВООЙЙ  ТТЕЕХХННИИККИИ  ИИ  ТТЕЕХХННООЛЛООГГИИИИ  ББУУРРЕЕННИИЯЯ,,  ССИИССТТЕЕММ  

ААВВТТООММААТТИИЧЧЕЕССККООГГОО    УУППРРААВВЛЛЕЕННИИЯЯ,,  

ССЕЕККЦЦИИЯЯ  ГГООРРННООЙЙ  ТТЕЕХХННООЛЛООГГИИИИ  

  
УДК 622.24 

КОМПЬЮТЕРНЫЕ СИСТЕМЫ АВТОМАТИЧЕСКОГО УПРАВЛЕНИЯ И КОНТРОЛЯ ПРОЦЕССА БУ-

РЕНИЯ СКВАЖИНЫ. Варшаломидзе Г.Х., Гогуадзе И.К., Чичинадзе А., Азмаифарашвили Л. Г., 

Сурамелашвили М. Р. 

Приводится обоснование целесообразности и возможности объединения станцией ГТИ неско-

льких составляющих  информационного обеспечения процесса бурения скважин: геолого-геохимичес-

кие и технологические исследования, обслуживание и работа с телеизмерительными системами 
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(MWD и LWD-системы), контроль качества крепления скважины, исследования пластового флюида 

при опробовании и испытании скважин и т. п. 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: автоматическое управление; контрольно-измерительный датчик; концентрато-

ры; модули.  
  

622.248.621:43(479.2) 

О ПОТЕРЯХ НЕФТИ. Варшаломидзе Г.Х., Мачавариани Н. А., Ониашвили О., Табатадзе Г., Хита-

ришвили В.Э.  

Проанализировано несуществующее положение учета потери нефти при производстве неф-

тяных и газовых операций и их дефиниции, нормирование, утверждение  и применение нормативов. 

Отмечено, что в «Регулирующих правилах производства нефтяных и газовых операций» 

(2002) смутно объяснены дефиниции потери нефти, обострено внимание только на технологических 

потерях нефти и не указаны аварийные, т. е. сверхнормативные потери и потери, вызванные естес-

твенной убылью, как это указано в мировой нефтяной практике. 

Авторы считают, что с 1990 г. по сей день в нефтяных компаниях на территории Грузии почти 

не происходит учет потерь нефти, что в основном вызвано отсутствием норм. По их мнению, на осно-

ве «Методических указаний по определению технологических потерь нефти на нефтегазодобываю-

щих объектах Грузии» должны были быть осуществлены нормирование технологических потерь и ут-

верждение их, но это не выполнено, а с нормированием потерь с естественной убылью никакие рабо-

ты не были проведены. Хотя на основе этих «Указаний» определение технологических потерь (в. т.ч. 

и потерь, связанных с естественной убылью) практически невозможно из-за высказанных в статье 

причин. 

В работе также приведены некоторые соображения по решению вопросов, связанных с поте-

рей нефти на нефтегазодобывающих предприятиях Грузии. 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: потери нефти; нормативы; дефиниции; причины потерь. 

  
УДК 622.244.442 

ПРИМЕНЕНИЕ СИСТЕМ 𝑴𝑾𝑫 И 𝑳𝑾𝑫 ПРИ ПРОВОДКЕ НАКЛОННО НАПРАВЛЕННЫХ И ГОРИЗОН-

ТАЛЬНЫХ СКВАЖИН. Варшаломидзе Г. Х., Гогуадзе И. К., Хундадзе Н., Хитаришвили В. Э.,. 

Мачавариани Н.А.  

В работе рассматриваются вопросы применения телеметрических систем контроля и простра-

нственного управления 𝑀𝑊𝐷 и 𝐿𝑊𝐷 в наклонно направленном и горизонтальном бурении скважин. 

Этими системами производятся геофизические работы  - определение физических свойств горных по-

род, выбор оптимальных параметров режима бурения. Системы 𝑀𝑊𝐷 и 𝐿𝑊𝐷 оснащены сенсорами и 

датчиками, с помощью которых производятся контроль, корректирование и управление, а также обес-

печена точность проводки ствола скважины наклонно направленного и горизонтального бурения, ре-

гулируется траектория ствола скважины для того, чтобы его точно размещать в самой продуктивной 

части пласта. С применением этих систем значительно повышается механическая скорость бурения и 

значительно улучшаются другие технические показатели. 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: телеметрическая система; сенсор; датчик; наклонно направленное и горизонта-

льное бурение. 
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УДК 622.244.442 

ОБРАЗОВАНИЕ ТРЕЩИН ПРИ ПРОВОДКЕ СКВАЖИН И ИХ ВЛИЯНИЕ НА ПРОЦЕСС РАЗРУШЕ-

НИЯ ПОРОД. Варшаломидзе Г. Х., Хитаришвили В.Э., Чичинадзе А., Азмаипарашвили Л. Г. 

 При бурении скважин с увеличением осевой нагрузки процесс разрушения пород происходит 

более интенсивно. В это время образуются  трещины. В результате воздействия различных факторов 

имеет место поверхностное, усталостное и объемное разрушение пород. В работах Гриффитса, Н.И. 

Мусхелишвили, Г. И. Баренблата и И.П. Желтова рассмотрены теории и задачи об образовании и ра-

звитии трещин, которые можно использовать для объяснения образования трещин в породах при бу-

рении скважин с воздействием деформирующими силами. Вышеуказанными теоретическими иссле-

дованиями возможно определить и объяснить, при проводке скважин, поверхностное и объемное раз-

рушения пород породоразрушающими инструментами. Но объяснение процессов усталостного разру-

шения проблематично и затрудненно. 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: образование трещин; деформирующие силы; процесс разрушения. 

  

ССЕЕККЦЦИИЯЯ  ТТЕЕХХННИИККИИ  ББЕЕЗЗООППААССННООССТТИИ  
УДК  614.8:504.064 

ПРОГНОЗИРОВАНИЕ И ОЦЕНКА РИСКОВ ТЕХНОГЕННОЙ ЧРЕЗВЫЧАЙНОЙ СИТУАЦИИ В ГРУ-

ЗИИ.  Гигаури С., Чхеидзе Л., Мачавариани Н., Джварелия Н. 

Рассмотрены тенденции роста актуальной проблемы современного мира – количество ава-

рий, масштабов и катастрофических результатов техногенных аварий, а также мировой  опыт в деле 

превенции, ликвидации и минимизации результатов химических аварий. 

Представлены данные о компактности расположения химически опасных объектов на терри-

тории Грузии, а также статистические данные Департамента чрезвычайных ситуаций  о случившихся 

в Грузии техногенных авариях. Рассмотрены обстоятельства, вызывающие ухудшение техногенных 

ситуаций. 

Намечены необходимые организационные и инженерно-технические мероприятия для прогно-

зирования и оценки потенциальных техногенных чрезвычайных ситуаций - ликвидации случившейся 

аварии.  

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: химически опасные объекты; техногенные аварии; прогнозирование аварии. 

 

УДК 62235 

РАДИОАКТИВНОЕ ЗАГРЯЗНЕНИЕ БИОСФЕРНЫХ И ГОРНОДОБЫВАЮЩИХ ПРЕДПРИЯТИЙ И 

СРЕДСТВА ЗАЩИТЫ. Меквабишвили Н., Лурсманашвили М., Джикия М., Кикнадзе Н. 

Рассморены вопросы загрязнения биосферы и гидросферы. Вопросы гигиены труда, защиты 

здоровья служащего персонала и применения средств индивидуальной защиты. 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: инертный газ; секторная блокировка. 
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sabado 

 

mopovebuli 

navTobi  
2013 w.      

I kv. tona 

 

mopovebuli 

navTobi  
2013 w.      

II kv. tona 

 mopovebuli 

navTobi  
2013 w.     

 III kv. tona 

 

mopovebuli 

navTobi  
2013 w.      

IV kv. tona 

 2013w. 
mopovebuli 

jamuri 

navTobi.      

tona 

1. mirzaani 902,800 910,800 871,2 844,81 3529,610 

2. patara Siraqi 72,590 66,390 68,13 64,270 271,380 

3. norio 669,526 529,392 785,269 479,285 2463,472 

4. sufsa 60,857 69,130 65,803 70,617 266,407 

5. sacxenisi 73,392 51,959 50,258 38,757 214,366 

6. aRm. Waladidi           

7. samgori-patarZeuli 801,656 3329,141 3350,544 1533,095 9014,436 

8. ninowminda 3732,534 3403,215 2979,652 3240,275 13355,676 

9. taribani 535,860 636,890 621,18 442,85 2236,780 

10. Sromisubani 365,906 225,514 544,814 603,718 1739,952 

11. TeleTi 1730,048 1795,835 1878,253 1853,607 7257,743 

12. samgoris samxreT TaRi 231,903 208,994 209,919 264,956 915,772 

13. das. rusTavi (krwanisi) 745,995 744,638 747,582 758,73 2996,945 

14. nazarlebi 86,020 82,500 83 83,71 335,230 

15. mwarexevi 876,570 845,300 797,3 732,25 3251,420 

16. baida 3,780 3,720 3,36 3,16 14,020 

17. veZebi           

            

sul 10889,437 12903,418 13056,264 11014,090 47863,209 

            

sul Tavisufali gazi aT. m3 1116,903 1124,227 1049,506 1298,313 4588,949 

1. ninowminda 1116,903 1124,227 1049,506 1298,313 4588,949 

2. rusTavi           

  

sabado 

 opovebuli 

navTobi 

2014 w.     

 I kv. tona 

 mopovebuli 

navTobi  

2014 w.      

II kv. tona 

mopovebuli 

navTobi 

2014 w.     

III kv. tona 

 mopovebuli 

navTobi  

2014 w.    

IV kv. tona 

 2014 w. mopo-

vebuli jamuri 

navTobi.      

tona 

1. mirzaani 863,040 835,350 842,5 816,19 3357,080 

2. patara Siraqi 66,920 62,500 57,08 67,600 254,100 

3. norio 357,863 366,191 364,175 357,978 1446,207 

4. sufsa 67,632 80,255 83,251 77,221 308,359 

5. sacxenisi 41,362 313,922 273,774 184,847 813,905 

6. aRm. Waladidi _ _ _ _ _ 

7. samgori-patarZeuli 1323,458 1283,386 1475,813 1326,751 5409,408 

8. ninowminda 3474,860 3607,851 3699,305 3605,126 14387,142 

9. taribani 360,640 463,580 421,05 500,52 1745,790 

10. Sromisubani 454,677 623,359 575,032 523,909 2176,977 

11. TeleTi 1510,020 1394,922 1243,639 1304,675 5453,256 

12. samgoris samxreT TaRi 277,979 316,174 266,101 265,436 1125,690 

13. das. rusTavi (krwanisi) 742,411 750,611 726,817 642,044 2861,883 

14. nazarlebi 86,990 73,800 82,380 53,000 296,170 

15. mwarexevi 741,910 793,020 740,94 707,7 2983,570 

16. baida 2,890 3,040 3,160 2,890 11,980 

17. veZebi _ _ _ _ _ 

            

sul 10372,652 10967,961 10855,017 10435,887 42631,517 

            

sul Tavisufali gazi aT. m3 1519,046 1774,651 3969,511 4104,285 11367,493 

1. ninowminda 1519,046 1439,302 1408,669 1390,952 5757,969 

2. rusTavi _ _ _ _ _ 

3. mware xevi   335,349 2560,842 2713,333 5609,524 

ნნაავვ თთოო ბბიი სსაა   დდაა   გგააზზიი სს   ფფაა სს ეებბ იი   
2009  წლის 25  თებერვალს «PLATT”S EUROPEAN MARKETSCAN»-«FOB MED (ITALY)»-ის მიხედვით 

საერთაშორისო ფასები ნავთობპროდუქტებზე შეადგენს: 

ბენზინი -  395.50 დოლარი/ტონაზე; 

დიზელი -  347.00 დოლარი/ტონაზე; 

ნავთი -  398.25 დოლარი/ტონაზე; 

მაზუთი - 237.00 დოლარი/ტონაზე. 
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AABBPPBBRREEHHBB  VVEELLVVBBDDTT,,BB  
  
 

uhfdbnfwbekb velvbdf 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 G       -@@ ruvy  11106720,6  

cbyfskbc cbxmfht dfreevib 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 c        -!ovv  81099792458,2  

vfuybnehb velvbdf 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8
0

       -!vuy  61042566370614,1  

tktmnhekb velvbdf 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8
0

       -!va  121085418782,8  

gkfyrbc velvbdf 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 h      ov]  3410626176,6  

tktmnhjybc e'hfj,bc vfcf 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 tm      ru3110109534,9   

                                            v8f8t84104858026,5   

ghjnjybc e'hfj,bc vfcf 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 gm      ru27106726485,1   

                                            v8f8t8 007276470,1  

ytbnhjybc e'hfj,bc vfcf 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 ym      
v8f8t8 @^%_!!7__(^

ru27106749543,1 
 

tktmnhjybc ve[nb ~f,cjkenehb vybidytkj,f` 8 8 88 e       r19106021892,1   

vfcbc fnjvehb thstekb                             ru271086665655,1   

fdjuflhjc velvbdf 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 fN      -!vjkb231002245,6   

afhfltbc velvbdf 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 F      -!vjkbr 56,96484  

vjkehb ufpehb velvbdf 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 R      -!-! rvjkb] 31441,8  

,jkwvfybc velvbdf 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 88 K      -!r]  2310380662,1  
bltfkehb ufpbc yjhvfkehb  
vjkehb` vjwekj,f yjhvfkeh gbhj,t,ib 

 rgf325,101,0t 0  pC 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8
0

V      vjkbv#210241,2   

yjhvfkehb fnvjcathekb oytdf 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 y8fnv7P     gf101325  

sfdbceafkb dfhlybc fxmfht,f ~yjhvfkehb` 8 8 8 8 8 8 yg      @ovv980665  

tktmnhjybc e'hfj,bc tythubf 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 2cmt     vtd511034,0  

ghjnjybc e'hfj,bc tythubf 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 2cmg     vtd2796,938  

ytbnhjybc e'hfj,bc tythubf 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 2cmy     vtd5731,939  

o.fk,flbc fnjvbc vfcf 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 H1     vft07825036,1  

ytbnhjybc fnjvbc vfcf 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 H2     v8f8t80141011795,2  

/tkbevbc fnjvbc vfcf 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 H4     v8f8t8002603267,4  

,jhbc jh,bnbc hflbecb 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 
0

a     v11102917706,5   
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