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ქმკ რ. ხარგელია  
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საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის სამთო-გეოლოგიური  

ფაკულტეტის სადისერტაციო ნაშრომის დაცვის კოლეგიის  სხდომაზე,  

კორპუსი III , აუდიტორია 308  
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დისერტაციის გაცნობა შეიძლება სტუ-ის ბიბლიოთეკაში, 

ხოლო ავტორეფერატისა - ფაკულტეტის ვებგვერდზე 

 

 

ფაკულტეტის სწავლული მდივანი,  

ასოცირებული პროფესორი                                                               დ. თევზაძე 
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შესავალი 

 

ჩვენი კვლევის ობიექტი,  ნაბეღლავის მინერალური წყლების საბადო, 

მდებარეობს, მიწისქვეშა წყლების გავრცელების თვალსაზრისით ერთ-ერთ 

მნიშვნელოვან რაიონში, აჭარა-თრიალეთის ნაოჭა ზონის წყალწნევიანი 

სისტემების ჰიდროგეოლოგიურ ოლქში. მცირე კავკასიონის ამ ტერიტორიაზე 

თავმოყრილია საქართველოს მინერალური წყლების საერთაშორისო მასშტაბის 

სამი უმსხვილესი საბადო - ბორჯომის, ნაბეღლავის და საირმის. 

ნაბეღლავის მინერალური წყლების საბადო განლაგებულია სოფელ 

ნაბეღლავის ტერიტორიაზე, მდ. გუბაზეულის (მდ. სუფსის შენაკადი) ხეობაში. 

ნაბეღლავი წარმოადგენს ბალნეოლოგიურ-კლიმატურ კურორტს. შორეული 

წარსულიდან ნაბეღლავის მინერალური წყალი  გამოიყენებოდა  სასმელად, 

სამკურნალოდ და სააბაზანოდ ბალნეოპროცედურებისთვის. ამჟამად გამოიყენება 

სასმელად და წყლის ჩამოსხმისთვის. მინერალური წყალი „ნაბეღლავი“ პირველად 

1905 წელს იქნა აღმოჩენილი, ქარხნული წარმოება კი დაიწყო 1958 წლიდან.  

საბადოს ჰიდროგეოლოგიური შესწავლა განხორციელდა მე-20 საუკუნის 

პირველ ნახევარში ქართველი და უცხოელი მკვლევარების მიერ. წყლის ქიმიური 

ანალიზი პირველად ჩაატარა ლატვიელმა მკვლევარმა რობერტ კუპცისმა (1926 

წელი), ხოლო პირველი ჰიდროგეოლოგიური კვლევები 1930 წელს განხორციელდა 

ა. ოვჩინნიკოვის მიერ. 

1937 წლიდან საბადოს ჰიდროგეოლოგიურ შესწავლას შეუდგა  

საქართველოს კონიაშვილის სახელობის კურორტოლოგიისა და ფიზიოთერაპიის 

სამეცნიერო-კვლევითი ინსტიტუტის ჰიდროგეოლოგიის განყოფილება, რომლის 

ხელმძღვანელი იყო ს. ჩიხელიძე და ექსპედიციას ხელმძღვანელობდა ტ. ჩიჩუა. 

საბადოს ფორმირების კანონზომიერების, წყლების გენეზისის, გავრცელების  

- შესწავლის საქმეში დიდი წვლილი შეიტანა საქართველოს მეცნიერებათა 

აკადემიის ჰიდროგეოლოგიის და საინჟინრო გეოლოგიის ინსტიტუტმა,  ი. 

ბუაჩიძის ხელმძღვანელობით.  
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1973 წლიდან კურორტის გაფართოებისა და წყალზე გაზრდილი 

მოთხოვნილების სრული დაკმაყოფილების მიზნით, სამმართველომ 

„საქგეოკაპტაჟმინწყლები“ დაიწყო საბადოზე დეტალური ჰიდროგეოლოგიური 

საძიებო სამუშაოები, რომლებიც გაგრძელდა 1986 წლამდე. 

1991 წელს, ქვეყანაში შექმნილი მდგომარეობის გამო, ნაბეღლავში შეწყდა 

კურორტის ფუნქციონირება, მთლიანად განადგურდა არსებული 

ინფრასტრუქტურა და ჰიდრომინერალური მეურნეობა. 

1998 წლიდან ნაბეღლავის მინერალური წყლის საბადოს ექსპლუატაციას 

აწარმოებს კომპანია „წყალი მარგებელი“. კომპანიის მიერ განახლდა საბადოს 

საექსპლუატაციო ინფრასტრუქტურა. გაგრძელდა და ამჟამადაც მიმდინარეობს 

მიწისქვეშა წყლების რაოდენობრივი და ხარისხობრივი მონიტორინგი, რომელსაც 

„წყალი მარგებელი“ და „გამა კონსალტინგი“ ერთობლივად აწარმოებენ. 

 

ნაშრომის აქტუალურობა 

მინერალური წყლები საქართველოს უმნიშვნელოვანესი ბუნებრივი რესურსია და 

ქვეყნის ეკონომიკის განვითარებისა და საექსპორტო პოტენციალის გაზრდის 

წინაპირობაა. მათი რაციონალური გამოყენება და დაცვა  სახელმწიფოსა და 

საქართველოში ყველა მცხოვრების ვალდებულებაა. 

ნაბეღლავის საბადოზე მოპოვებული წყლების ჩამოსხმა წარმოებს უახლესი 

ტექნოლოგიებით აღჭურვილ ქარხნაში. წარმოებული პროდუქტი - ნატურალური 

მინერალური წყალი „ნაბეღლავი“, გასულია საერთაშორისო ბაზარზე, 

ექსპორტირდება 30 ქვეყანაში და  მასზე მოთხოვნა მზარდია.  

საბადოს შესწავლა გასული საუკუნის პირველი ნახევრიდან მიმდინარეობს 

ცნობილი ქართველი და უცხოელი სპეციალისტების მიერ. ჩატარებულია დიდი 

მოცულობის გეოლოგიური, ჰიდროგეოლოგიური და ჰიდროქიმიური კვლევები და 

სამუშაოები.  

დროთა განმავლობაში იცვლებოდა და ვითარდებოდა საბადოს 

საექსპლუატაციო ინფრასტრუქტურა. სტიქიური მოვლენების შედეგად, 
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ჭაბურღილების დაზიანებისა და მათი არასასურველი ტექნიკური მდგომარეობის 

გამო, რიგი ჭაბურღილები ლიკვიდირებულია და გაბურღულია ახალი. 

დღეისათვის მინერალური წყლის მოპოვებისთვის საბადოზე 

ფუნქციონირებს ოთხი საექსპლუატაციო ჭაბურღილი.  

წყლის რესურსების რაციონალური გამოყენების და საბადოს მდგრადი 

განვითარებისთვის მნიშვნელოვანია თანამედროვე მდგომარეობით საბადოს 

კომპლექსური ჰიდროგეოქიმიური კვლევა, კერძოდ, მისი რესურსული 

პოტენციალის შეფასება; წყლების ჰიდროქიმიური პარამეტრების ხარისხობრივი 

მაჩვენებლების კვლევა და მათი შესაბამისობა მინერალური წყლების მიმართ 

წაყენებულ მოთხოვნებთან; წყალზე გაზრდილი მოთხოვნილების შემთხვევაში, 

წყლის ხარისხის შენარჩუნებით, ექსპლუატაციაში მყოფი ჭაბურღილების 

გამოყენების შესაძლებლობის დადგენა; საბადოზე მინერალური წყლების 

მოპოვებისთვის ახალი საექსპლუატაციო უბნების გამოვლენა. 

 

კვლევის მიზანი და ამოცანები 

კვლევის მიზანს წარმოადგენდა თანამედროვე მდგომარეობით ნაბეღლავის 

საბადოს რესურსული პოტენციალის შესწავლა და შეფასება;  წყლის ხარისხის და 

სტაბილურობის დადგენა; მინერალურ წყალზე გაზრდილი მოთხოვნილების 

შემთხვევაში, წყლის ხარისხის შენარჩუნებით,  ექსპლუატაციაში მყოფი 

ჭაბურღილების გამოყენების შესაძლებლობის შეფასება; მინერალური წყლების 

მოპოვებისთვის ახალი პერსპექტიული უბნების გამოვლენა.  

 

მიზნის მისაღწევად დასახულია შემდეგი ამოცანები: 

• თანამედროვე პირობებში ნაბეღლავის მინერალური წყლის საბადოს 

საექსპლუატაციო ჭაბურღილების სანიტარიულ-ტექნიკური მდგომარეობის 

შეფასება; 

• თანამედროვე მდგომარეობით საბადოს მინერალური წყლის ხარისხობრივი 

მაჩვენებლების შესწავლა და შეფასება; 
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• საბადოზე ჭაბურღილებით მიღებული წყლების გაზური შემადგენლობის 

კვლევა; 

• ჭაბურღილებში მინერალური წყლის ჰიდროქიმიური პარამეტრების 

სტაბილურობის შეფასება და ტენდენციების ანალიზი; 

• ნაბეღლავის მინერალური წყლის კვების არეში მიწისქვეშა წყლის ბუნებრივი 

რესურსების მაჩვენებელის გამოთვლა და დადგენა; 

• წყლის დებიტსა და მინერალიზაციას შორის კორელაციის შესწავლა; 

• საექსპლუატაციო ჭაბურღილების ოპტიმალური რეჟიმების დადგენა; 

• საბადოზე გაყვანილი შურფებიდან მიღებულ სიღრმულ გაზებში 

ნახშირორჟანგის შემცველობის კვლევა; 

• საბადოზე გაზური ანომალიების გამოვლენა. 

 

მეცნიერული სიახლე 

• ნაბეღლავის მინერალური წყლის საბადოს კომპლექსური 

ჰიდროგეოქიმიური კვლევებით მიღებული შედეგების საფუძველზე 

შეფასებულია საექსპლუატაციო ჭაბურღილებში მინერალური  წყლების 

ხარისხობრივი მაჩვენებლები და გაზური შემადგენლობა (ამჟამინდელი 

მდგომარეობით). 

• ნაბეღლავის მინერალური წყლის კვების არეში, ამჟამინდელი 

მდგომარეობით, შეფასებულია მიწისქვეშა წყლების ბუნებრივი რესურსები 

(რაოდენობრივი მაჩვენებელი). 

• კორელაციურ-რეგრესიული ანალიზით შეფასებულია საექსპლუატაციო 

ჭაბურღილების დებიტის ცვლილების გავლენა წყლის მინერალიზაციაზე. 

• საექსპლუატაციო ჭაბურღილებზე ჩატარებული რეჟიმული დაკვირვებების 

შედეგების ანალიზის საფუძველზე დადგენილია თითოეული 

ჭაბურღილიდან წყლის მოპოვების ოპტიმალური რაოდენობები (დებიტები). 
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• საბადოს გაზოგეოქიმიური აგეგმვის შედეგებით გამოვლენილი და 

შერჩეულია მინერალური წყლის მოპოვების ახალი, პერსპექტიული უბნები. 

• შეფასებულია ნაბეღლავის მინერალური წყლის საბადოს საექსპლუატაციო 

მარაგების გაზრდის შესაძლებლობა. 

კვლევის მეთოდოლოგია 

• საკვლევი ობიექტის კვლევების შესახებ საფონდო, ლიტერატურული, 

სამეცნიერო მასალების მოძიება და ანალიზი; 

• სარეკოგნოსცირებო სამუშაოები; 

• საექსპლუატაციო ჭაბურღილებით მიღებული მინერალური წყლების 

ჰიდროქიმიური ანალიზები; 

• საექსპლუატაციო ჭაბურღილებით მიღებული მინერალური წყლების 

გაზური შემადგენლობის კვლევა; 

• ჰიდროქიმიური პარამეტრების  სტატისტიკური ანალიზი; 

• საექსპლუატაციო ჭაბურღილებში წყლის დებიტსა და მინერალიზაციას 

შორის დამოკიდებულების კორელაციურ-რეგრესიული ანალიზი; 

• გაზოგეოქომიური აგეგმვითი სამუშაოები. 

 

პრაქტიკული მნიშვნელობა და გამოყენების სფერო 

მინერალური წყლის მოპოვებისთვის საბადოზე გამოვლენილია 

პერსპექტიული უბნები, ახალი საძიებო-საექსპლუატაციო ჭაბურღილების 

გასაყვანად. წყალზე გაზრდილი მოთხოვნის შემთხვევაში, მინერალური წყლების 

მწარმოებელ კომპანიას, შესაძლებლობა ექნება პერსპექტიულ უბნებზე გაიყვანოს 

საცდელ-საექსპლუატაციო ჭაბურღილები და მათი საშუალებით გაზარდოს 

მინერალური წყლის წარმოება.  

ნაბეღლავის მინერალური წყლის ხარისხის სტაბილურობის 

შესანარჩუნებლად, საბადოზე არსებული საექსპლუატაციო ჭაბურღილებისთვის 

დადგენილია მოპოვების ოპტიმალური დებიტები.  
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ნაშრომის მოცულობა და სტრუქტურა 

 დისერტაცია შედგება შესავლის, 10 თავის, 5 ქვეთავის, დასკვნებისა და 

გამოყენებული ლიტერატურის სიისაგან, რომელიც მოიცავს 46 დასახელების 

ნაშრომს ქართულ, ინგლისურ და რუსულ ენებზე. მისი საერთო მოცულობა 

შეადგენს 120 ნაბეჭდ გვერდს, ახლავს 12 ცხრილი, 21 ნახაზი, 8 გრაფიკი და 11 

სურათი.  
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ნაშრომის მოკლე შინაარსი 

თავი 1.  მოცემულია ზოგადი ცნობები საკვლევი რაიონის და საბადოს 

შესახებ. საკვლევი ტერიტორია ადმინისტრაციულად მიეკუთვნება გურიის 

რეგიონის ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტს. ნაბეღლავის მიწისქვეშა წყლების 

საბადო მდებარეობს სოფელ ნაბეღლავის ტერიტორიაზე. გეომორფოლოგიურად 

ნაბეღლავი და მისი შემოგარენი განლაგებულია აჭარა-იმერეთის ქედის ჩრდილო-

დასავლეთ ფერდობზე. ტერიტორიისთვის დამახასიათებელია მთიანი რელიეფი 

და ინტენსიურად დასერილია მდ. გუბაზეულითა და მისი შენაკადებით.  ასევე 

წარმოდგენილია ინფორმაცია საბადოს ფარგლებში გავრცელებული ნიადაგების და 

მცენარეული საფარის შესახებ. განხილულია საკვლევი რეგიონის კლიმატური 

მახასიათებლები: ტემპერატურა, ნალექები, ატმოსფერული წნევა, ფარდობითი 

ტენიანობა და სხვ. 

თავი 2.  წარმოდგენილია საბადოს რაიონის გეოლოგიურ -

ჰიდროგეოლოგიური დახასიათება.  

2.1. მოცემულია საბადოს რაიონის გეოლოგიური აგებულება და 

სტრატიგრაფია. ნაბეღლავის მიწისქვეშა წყლების საბადოს რაიონი განლაგებულია 

აჭარა-თრიალეთის ნაოჭა სისტემაში, აჭარა-იმერეთის (მესხეთის) ქედის ჩრდილო 

კალთის დასავლეთ ნაწილში. მესხეთის ქედის ჩრდილო კალთა მთლიანად 

აგებულია შუა ეოცენის ასაკის მძლავრი ვულკანოგენური ფორმაციით, რომელიც 

წარმოდგენილია ჭიდილის წყების ქანებით. ეს ქანები მდ. გუბაზეულის ხეობაში 

კურორტის მიდამოებში გადაფარულია  მეოთხეული ასაკის ალუვიური და 

დელუვიურ-პროლუვიური ნალექებით. ქანების შემადგენლობისა და შრეებრიობის 

მიხედვით ჭიდილის წყება დაყოფილია ოთხ განსხვავებულ - გადრეკილის (P22gd2), 

ბახმაროს (P22bh), ნაფოცხვარისა (P22np)  და გურიის (P22gr)   ქვეწყებებად.  

2.2. წარმოდგენილია საბადოს რაიონის ჰიდროგეოლოგიური პირობები. 

საქართველოს ჰიდროგეოლოგიური დარაიონების სქემის მიხედვით, საბადოს 

გავრცელების რაიონი შედის მცირე კავკასიონის ნაოჭა ბელტური სისტემის, 

ჰიდროგეოლოგიური ოლქის დასავლეთი დაძირვის ფარგლებში.  
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ტერიტორიაზე მიწისქვეშა წყლები წარმოდგენილია ორი ჯგუფით: სიღრმული 

და არაღრმა ცირკულაციის წყლებით. ამ უკანასკნელს მიეკუთვნებიან ალუვიური 

(aQIII-IV) და დელუვიურ-პროლუვიურ (dpQIV) ნალექებში გავრცელებული  გრუნტის 

წყლები და აგრეთვე  მიწისქვეშა წყლები, რომლებიც ვრცელდება  შუა ეოცენის 

ვულკანოგენურ-დანალექი ქანების ზედა ნაპრალოვან ზონაში.  

თავი 3. წარმოდგენილია ნაბეღლავის მინერალური წყლის საბადოს 

გეოლოგიურ-ჰიდროგეოლოგიური დახასიათება. 

3.1. მოცემულია საბადოს გეოლოგიური აგებულება და სტრატიგრაფია. 

ნაბეღლავის საბადოს ფარგლებში, ქანების შედგენილობისა და შრეობრიობის 

მიხედვით გავრცელებული გადრეკილის ქვეწყების ზედა ნაწილი (P22gd3), გ. 

ნადარეიშვილის და ე. გამყრელიძის მიერ დაყოფილია 9 დასტად. 

3.2. საბადოს ტექტონიკაა განხილული. ტექტონიკურად საბადოს ტერიტორია 

დანაწევრებულია რამდენიმე ბლოკად, რომლებიც შემოსაზღვრულია 

ჩრდილოეთიდან და სამხრეთიდან გუბაზეულისა და ჩხაკაურის რღვევებით, ხოლო 

ჩრდილო-დასავლეთიდან - ბუქსიეთის შესხლეტით. გუბაზეულის ნასხლეტ-ნაწევი 

არის გამოხატული საბადოს სამხრეთით ს. ზოტიდან ს. ბუქსიეთამდე.  საბადოს 

უბანი ტექტონიკურად წარმოადგენს მსხვილ, რღვევებით გართულებულ 

მონოკლინს.  

3.3. მოცემულია საბადოს ჰიდროგეოლოგიური პირობები და წარმოდგენილია 

ინფორმაცია წყლის გენეზისის შესახებ. ნაბეღლავის საბადოს ტერიტორიაზე 

გვხვდება მინერალური და მტკნარი მიწისქვეშა წყლები. მტკნარი წყლები 

ძირითადად გავრცელებულია ალუვიური (aQIII-IV) და დელუვიურ-პროლუვიურ 

(dpQIV) ნალექებში,  ხოლო მინერალური წყლები  - შუაეოცენური ასაკის (P22gd3)  

ვულკანოგენურ-დანალექ ქანებში.  

ნაბეღლავის მინერალური წყალი ცირკულირებს შუაეოცენური ასაკის 

ვულკანოგენურ-დანალექ ქანებში. ისინი გავრცელებულია ძირითადი ქანების 

ნაპრალოვან ზონებში და მათი ფორმირება ხდება დიდ სიღრმეებზე მაღალი წნევის 

პირობებში, ბუნებრივი ნახშირმჟავა გაზის მონაწილეობით. ნაბეღლავის 

მინერალური წყლის კვების არე განლაგებულია საბადოს სამხრეთ მაღალმთიან 
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ზოლში შუაეოცენური ასაკის ქანების გავრცელების არეში. ინფილტრაციული 

წყლები, რომლებიც ჩაიჟონება ქანებში ნაპრალების მეშვეობით, თავდაპირველად 

ულტრამტკნარია. ამ წყლების უმეტესი ნაწილი აღწევს დიდ სიღრმეებს (2000-3000 

მ), სადაც ხდება მათი გაჯერება პოსტვულკანური და მეტამორფული 

ნახშირორჟანგით და მდიდრდება წყალშემცველი ქანებიდან გამოტუტვის გზით 

მიღებული ელემენტებით. 

 ნაბეღლავის მინერალური წყლის საბადოს სქემატურ-ჰიდროგეოლოგიური 

რუკა მოცემულია ნახაზზე №1. 
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ნაბეღლავის მინერალური წყლის საბადოს ჰიდროგეოლოგიური სქემატური ჭრილები 

ავტორები: ე. გამყრელიძე, გ. ნადარეიშვილი და ი. წულუკიძე 
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თავი 4. მოცემულია ინფორმაცია საბადოს ჭაბურღილების შესახებ. 

შეფასებულია მინერალური წყლების  საექსპლუატაციო ჭაბურღილების 

ამჟამინდელი სანიტარიულ-ტექნიკური მდგომარეობა. წარმოდგენილია  

ჭაბურღილების კონსტრუქციები და გეოლოგიური ჭრილები. ჭაბურღილების 

განლაგების სქემა (მასშტაბი 1:5000) და ჭრილი მოცემულია ნახაზზე №2. 

ნახაზი №2.  საექსპლუატაციო ჭაბურღილების განლაგების სქემა (მასშტაბი 1:5000) 

 

ჭრილი ა-ბ ხაზის გასწვრივ 

ჰორიზონტალური1:500.  
 ვერტიკალური: 1:1000 

 

 

მასშტაბი: 
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თავი 5.  წარმოდგენილია ნაბეღლავის მინერალური წყლის საბადოს 

საექსპლუატაციო მარაგები. ნაბეღლავის მინერალური წყლის საბადოს 

საექსპლუატაციო მარაგები 5 საექსპლუატაციო ჭაბურღილისათვის პირველად 

დამტკიცდა 1987 წელს.  ჯამური რაოდენობით 249,5 მ3/დღ.ღ, მათ შორის: 110,5 

მ3/დღ.ღ - B, 39 მ3/დღ.ღ - C1 და  100 მ3/დღ.ღ - C2 კატეგორიებში.  

საბადოზე მინერალური წყლის მოპოვების პირობების და მოცულობების 

ცვლილების გათვალისწინებით მარაგები გადაფასდა 2009 და 2016 წლებში. 

1987-2016 წლებში საბადოზე დამტკიცებული საექსპლუატაციო მარაგების 

შედარებითი ანალიზის საფუძველზე შესაძლებელია ითქვას, რომ B და C1 

კატეგორიების მარაგები გაიზარდა, შესაბამისად 110,5 მ3/დღ.ღ-დან  173,7 მ3/დღ.ღ-

მდე და 39,0 მ3/დღ.ღ-დან 122,3 მ3/დღ.ღ-მდე. რაც შეეხება C2 კატეგორის მარაგებს, 

მხოლოდ 1987 წელს იქნა დამტკიცებული 100 მ3/დღ.ღ რაოდენობით. 

თავი 6. წარმოდგენილია ნაბეღლავის მინერალური წყლის კვების არეში 

მიწისქვეშა წყლის ბუნებრივი რესურსების რაოდენობრივი მაჩვენებლის 

გამოთვლა.  

იმის გათვალისწინებით, რომ ნაბეღლავის მინერალური წყლების საბადო, 

კვების ხასიათის მიხედვით ინფილტრაციული ხასიათისაა, საბადოს ბუნებრივი 

რესურსების ატმოსფერული ნალექებით უზრუნველყოფის კოეფიციენტი, 

გამოთვლილია დარსის მეთოდით. გამოთვლებმა გვიჩვენა, რომ ნაბეღლავის 

მინერალური წყლების კვების არეში, ამჟამინდელი მდგომარეობით, მიწისქვეშა 

წყლების ბუნებრივი რესურსების რაოდენობრივი მაჩვენებელი, 28 125 მ3/დღ.ღ.-ია, 

რაც საბადოსთვის დამტკიცებული საექსპლუატაციო მარაგების რაოდენობას ორი 

რიგით აღემატება. აღნიშნული მიუთითებს საბადოზე წყლების მოპოვების 

გაზრდის შესაძლებლობაზე. 

თავი 7. წარმოდგენილია მინერალური წყლების საბადოს საექსპლუატაციო 

ჭაბურღილების რეჟიმული ანალიზი. ჭაბურღილების წყლების დებიტის და 

მინერალიზაციის 2020-2021 წლების ყველა მონაცემით (n > 100) ჩატარებულია მათ 

შორის კორელაციურ-რეგრესიული ანალიზი. გამოთვლილია პირსონის 

კორელაციის კოეფიციენტი (r), 95,5%-იანი სანდოობით. ჩატარებული 
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კორელაციური ანალიზის შედეგად, აგებულია გაბნევის დიაგრამები და 

გავლებულია რეგრესიის წრფე, იხ. დიაგრამა №1. 

დიაგრამა №1. გაბნევის დიაგრამები და რეგრესიის წრფე 

 

 

 

კორელაციის 

კოეფიციენტი r= - 0,2 

კორელაციის 

კოეფიციენტი r= - 0,5

 

კორელაციის 

კოეფიციენტი r= - 0,7
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ანალიზის შედეგებით, საექსპლუატაციო ჭაბურღილებში დებიტის მატების 

შემთხვევაში აღინიშნება მინერალიზაციის მაჩვენებლის გაზრდის (№67 

ჭაბურღილი) ან/და კლების  (№2კ და №66ა ჭაბურღილები)  ტენდენცია.   

წყლების დებიტის და მინარალიზაციის რიცხვითი მონაცემების 

ვარიაციული ანალიზით, კერძოდ ორ ცვლადზე მანიპულაციური დაკვირვებით, 

ჩვენს მიერ,  საექსპლუატაციო ჭაბურღილებისთვის დადგენილია მოპოვების 

ოპტიმალური რაოდენობები (დებიტები). რეკომენდებული დებიტების 

მაჩვენებელი, ჭაბურღილებში ამჟმად მოპოვების მაქსიმალურ მნიშვნელობასთან 

შედარებით მცირეა. 

აღნიშნული მიუთითებს, რომ მიუღებელია ექსპლუატაციაში მყოფი 

ჭაბურღილების რეჟიმების შეცვლა  და სამომავლოდ მარაგების გაზრდისათვის 

აუცილებელია ახალი საძიებო-საექსპლუატაციო ჭაბურღილების გაყვანა. 

თავი 8. წარმოდგენილია საექსპლუატაციო ჭაბურღილებში მინერალური  

წყლების ჰიდროქიმიური კვლევის შედეგები.  მიღებული შედეგების საფუძველზე 

შეფასებულია საექსპლუატაციო ჭაბურღილებში მინერალური წყლების 

ხარისხობრივი მაჩვენებლები (ამჟამინდელი მდგომარეობით). 

 ჩვენი კვლევის და ასევე, ადრე ჩატარებული ქიმიური ანალიზების 

შედეგების მიხედვით - ნაბეღლავის ნახშირმჟავა მინერალური წყლები 

ჰიდროკარბონატული ნატრიუმიანი ტიპისაა; შემადგენლობა სტაბილურია; წყლის 

შემადგენლობაში მყოფი ძირითადი კომპონენტებია: ჰიდროკარბონატი, ნატრიუმი, 

კალიუმი, მაგნიუმი, კალციუმი, ქლორი, სულფატი; სპეციფიკური კომპონენტია 

სილიციუმმჟავა; მიკროკომპონენტებია: რკინა, სტრონციუმი, ლითიუმი, მანგანუმი 

და ფთორი. 

კორელაციის 

კოეფიციენტი r= 0,8 
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ნაბეღლავის მინერალურ წყლებში არ ფიქსირდება ტყვიის (Pb), ბარიუმის 

(Ba), ვერცხლის (Ag),ვერცხლისწყლის (Hg), ნიკელის (Ni), სელენის (Se), კობალტის 

(Co), ალუმინის (Al), იოდის (I) შემცველობა, ასევე არ აღინიშნება ორგანული 

ნივთიერებების (ქლორორგანული პესტიციდების და ნავთობპროდუქტების) 

არსებობა. ნიტრატების (NO3) და ნიტრიტების (NO2), ამონიუმის (NH4), ბრომის (Br), 

ფოსფატების (PO4), სპილენძის (Cu), თუთიის (Zn), დარიშხანის (As) და ქრომის (Cr) 

შემცველობა კი უმნიშვნელო რაოდენობით ან/და საერთოდ არ აღინიშნება. 

ჩვენს მიერ ჩატარებული წყლის შემადგენლობაში მყოფი ძირითადი და 

სპეციფიკური კომპონენტების სტატისტიკური ანალიზით,  ემპირიული გადახრა 

საშუალო არითმეტიკული სიდიდიდან მერყეობს ბუნებრივი ფლუქტუაციის 

ზღვრებში და არ აღემატება 20%-ს,  რაც მიუთითებს  ნაბეღლავის მინერალური 

წყლების შემადგენლობის სტაბილურობაზე. 

ქიმიური შემადგენლობის ძველი და ახალი შედეგების შედარება, ასევე 

ძირითადი იონების შემცველობის სტატისტიკური ანალიზი, მოწმობს რომ 

ნაბეღლავის ნახშირმჟავა მინერალური წყლების შემადგენლობა სტაბილურია, ტიპი 

– ჰიდროკარბონატული ნატრიუმიანი, მინერალური წყლების კატეგორია კი 

ფასდება სუსტი და დაბალი მინერალიზაციით.  

მინერალური წყლების საექსპლუატაციო ჭაბურღილების წყლების ხარისხი  

პასუხობს ნატურალური მინერალური წყლების კატეგორიის მოთხოვნებს, 

განსაზღვრულს საქართველოს ნორმატიული დოკუმენტით (ტექნიკური 

რეგლამენტი №719)  და ევროკომისიის დირექტივით (2003/40/EC).  

თავი 9. წარმოდგენილია საბადოზე ჭაბურღილებით მიღებული წყლების 

გაზური შემადგენლობის კვლევის შედეგები. კვლევები ჩატარდა 2021-2022 წ.წ. 

წლის სეზონების მიხედვით.  

ნიმუშებში განსაზღვრულია შემდეგი გაზები: ნახშირორჟანგი (CO2)%, აზოტი 

(N2)%, ჟანგბადი  და არგონი (O2) %, ნახშირჟანგი (CO)%, მეთანი (CH4)%, ეთანი 

(C2H6)%,  გოგირდწყალბადი.  
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ჩვენი კვლევის შედეგების მიხედვით გაზთა ნარევები შეიცავენ მხოლოდ 

ნახშიროჟანგს (CO2) აზოტს (N2) და ჟანგბადს (O2), სხვა გაზების არსებობა არ 

ფიქსირდება. 

გახსნილი გაზების რაოდენობამ, ჭაბურღილების მინერალურ წყალში 

შეადგინა: ჭაბურღილი №2კ - 315,6 მლ/ლ; ჭაბურღილი ჭაბურღილი №67 – 154,9 

მლ/ლ;  №66ა - 60,7 მლ/ლ;  ჭაბურღილი №17ა - 15,6 მლ/ლ.    

საშუალო პროცენტული მონაცემების მიხედვით, გახსნილ გაზებში CO2-ის 

საშუალო შემცველობა  78,46 % - 92,49 %;  N2-ის 6,07 % - 17,16 %; ხოლო O2-ის - 1,43 

% - 4,37 % დიაპაზონშია. გახსნილ გაზებში CO2-ის მაქსიმალური შემცველობა №2კ 

და №67 ჭაბურღილებში, ხოლო მინიმალური №66ა ჭაბურღილში აღინიშნა. 

სპონტანურ გაზებში - CO2  შემცველობა  80,78 % - 95,24 % ფარგლებშია, N2-ის 

- 3,97 % - 16,21%, ხოლო O2 - 0,78 % - 3,0 % ფარგლებში. CO2-ის მაქსიმალური 

შემცველობა №67 ჭაბურღილში, ხოლო მინიმალური  №66ა ჭაბურღილში აღინიშნა. 

წლის (2021-2022 წ.წ.) განმავლობაში ჩატარებული კვლევების შედეგების 

მიხედვით, ნაბეღლავის საბადოს ნახშირმჟავა მინერალურ წყლებში გახსნილი და 

სპონტანური გაზების თვისობრივი და რაოდენობრივი შემადგენლობა 

სტაბილურია და სეზონური ცვლილებები არ აღინიშნება.  

ცალკეული ჭაბურღილების მინერალური წყლები CO2-ის რაოდენობრივი 

შემცველობით განსხვავდებიან, რაც აიხსნება შუა ეოცენური ვულკანოგენური 

ქანების სტრუქტურიით.  

საარქივო მონაცემებთან შედარებითი ანალიზით, ჩანს, რომ გაზთა ნარევის 

თვისობრივი შემადგენლობა ოცდაათწლიანი პერიოდის განმავლობაში არ არის 

შეცვლილი; რაოდენობრივი მაჩვენებლების მკვეთრი ცვლილება კი, შეიძლება 

აიხსნას ჭაბურღილების ახალი ადგილმდებარეობის გეოსტრუქტურული 

ფაქტორებით, წყლების მოპოვების და ჭაბურღილების საექსპლუატაციო რეჟიმების 

განსხვავებით. 
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თავი 10.  მოცემულია საბადოზე მინერალური წყლების მოპოვებისთვის 

ახალი პერსპექტიული უბნების გამოვლენის მიზნით ჩატარებული ძებნა/ძიებითი 

და გაზოგეოქიმიური აგეგმვის სამუშაოები და კვლევის შედეგები. 

გაზოგეოქიმიური აგეგმვები ჩატარდა აპრობირებული მეთოდით, კერძოდ, 

სიღრმულ (სიღრმიდან შემოჭრილ) გაზებში გაზანალიზატორის საშუალებით 

გიზომა CO2-ის შემცველობა. 

სამუშაოების დაწყებამდე, ჩვენს მიერ 2021 წელს ჩატარებული წინასწარი 

კვლევებით შეირჩა გაზომვებისთვის ოპტიმალური პირობები. შურფების სიღრმე 

განისაზღვრა 0,4-0,5 მ; გაზომვის დროდ შეირჩა  - 30 წუთი; დაკვირვების 

წერტილებს შორი მანძილი 50 მ. უბნებზე, სადაც დაფიქსირდა CO2-ის ანომალური 

შემცველობები, დაკვირვების წერტილებს შორის მანძილი შემცირდა, 20-25 

მეტრამდე. 

საბადოს და მის მიმდებარე ტერიტორიაზე გაზური (CO2)  ანომალიების 

შესწავლისთვის გაზოგეოქიმიური აგეგმვითი სამუშაოები ჩატარდა 2021-2022 წწ. 

გაზომვის შედეგებით, საბადოზე გაყვანილი შურფებიდან მიღებულ 

სიღრმულ გაზებში CO2-ის შემცველობა ფართე დიაპაზონშია   508 - 6687 ppm1. რაც 

შეეხება განაწილებას -  ძალზედ არათანაბარია, რაიმე კანონზომიერება არ 

ახასიათებს. აღნიშნული განპირობებულია იმ ფაქტით, რომ აჭარა-თრიალეთის 

ნაოჭა ზონაში ნახშირმჟავა გაზი ზედაპირზე ამოდის გარკვეული ლოკალური 

სტრუქტურების გასწვრივ და არ გააჩნია ფართობრივი გავრცელება რეგიონის 

ტერიტორიაზე.  

კვლევის შედეგებით,  სიღრმულ გაზებში CO2-ის შემცველობა 500-1500 ppm  

მიჩნეული იქნა ფონურ მაჩვენებლად, 1500 – 3000  ppm - ფონზე მაღალ მაჩვენებლად, 

ხოლო > 3000  ppm - გაზურ ანომალიებად. 

გაზოგეოქიმიური აგეგმვითი სამუშაოების შედეგად მიღებული შედეგებით 

გეოინფორმაციული სისტემის (GIS) გამოყენებით შედგენილია რუკა, იხ. ნახაზი №3,  

№4 და №5. 

 
1  1 ppm = 0,0001%  
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ნაბეღლავის საბადოს და მის მიმდებარე ტერიტორიაზე, სიღრმულ გაზებში CO2-

ის რაოდენობრივი შემცველობის და განაწილების ხასიათის მიხედვით, შეგვიძლია 

ვივარაუდოთ, რომ ახალი საძიებო-საექსპლუატაციო ჭაბურღილების 

განთავსებისთვის პერსპექტიული უბნებია: საბადოს  დასვლეთ ნაწილში მდებარე 

ჭაბურღილი №67-ის მიმდებარე ტერიტორია, როგორც მდინარის მარცხენა, ასევე 

მარჯვენა მხარე; საბადოს ცენტრალურ ნაწილში მდებარე ჭაბურღილი №66ა-ს 

აღმოსავლეთის მიმდებარე ტერიტორია და ასევე, საბადოს ფარგლებს გარეთ, 

დასავლეთ ნაწილში სოფ. ნაბეღლავის შესასვლელთან, მდ. გუბაზეულის მარცხენა 

მხარეს.  
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ნახაზი № 4 - CO2-ის სივრცითი განაწილების რუკა, გამოთვლილი IDW (შებრუნებული 

მანძილის შეწონვის მეთოდით) დატანილი ტოპოზე 

 

 

 

ნახაზი № 5 - CO2-ის სივრცითი განაწილების რუკა, გამოთვლილი IDW (შებრუნებული 

მანძილის შეწონვის მეთოდით) დატანილი სატელიტზე 
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დასკვნა 

 

• თანამედროვე მდგომარეობით, შეფასებულია საბადოზე ამჟამად მოქმედი 

საექსპლუატაციო ჭაბურღილების (№№17ა, 66ა, 67 და 2კ) სანიტარიული 

მდგომარეობა; წარმოდგენილია მათი გეოლოგიურ-ტექნიკური 

დახასიათება;  

• ნაბეღლავის მინერალური წყლის კვების არეში, ამჟამინდელი 

მდგომარეობით, შეფასებულია მიწისქვეშა წყლების ბუნებრივი რესურსები. 

მათი რაოდენობრივი მაჩვენებელი, ამჟამად დამტკიცებული მარაგების 

რაოდენობას აღემატება. აღნიშნული მიუთითებს საბადოზე წყლების 

მოპოვების გაზრდის შესაძლებლობაზე; 

• ჩვენს მიერ 2016–2022 წლებში ჩატარებული საექსპლუატაციო 

ჭაბურღილების წყლების ქიმიური ანალიზის შედეგების მიხედვით, 

ნაბეღლავის მინერალური წყლები წარმოდგენილია შემდეგნაირად:  

o ნაბეღლავის მინერალური წყალი საერთო მინერალიზაციით 1,4–1,9 

გ/ლ. ქიმიური შედგენილობით ნახშირმჟავა ჰიდროკარბონატული 

ნატრიუმიანი, სილიციუმიანი (H2SiO3) წყალი, ჭაბურღილი №17ა. 

o ნაბეღლავის მინერალური წყალი საერთო მინერალიზაციით 2,6–4,8 

გ/ლ. ქიმიური შედგენილობით ნახშირმჟავა ჰიდროკარბონატული 

ნატრიუმიანი, სილიციუმიანი (H2SiO3) წყალი, ჭაბურღილი №2კ და 

ჭაბურღილი№66ა 

o ნაბეღლავის მინერალური წყალი – საერთო მინერალიზაციით 4,7- 6,6 

გ/ლ. ქიმიური შედგენილობით ნახშირმჟავა ჰიდროკარბონატული 

ნატრიუმიანი, სილიციუმიანი (H2SiO3)  წყალი, ჭაბურღილი №67. 

• თანამედროვე მდგომარეობით შეფასებულია ნაბეღლავის ნახშირმჟავა 

მინერალური წყლის ხარისხობრივი მაჩვენებლები. წყლის ქიმიური 

ანალიზის შედეგებით - ნაბეღლავის ნახშირმჟავა მინერალური წყალი 

ჰიდროკარბონატული ნატრიუმიანი ტიპისაა. მინერალური წყლის 

კატეგორია კი ფასდება სუსტი და დაბალი მინერალიზაციით.  წყლის 
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შემადგენლობაში მყოფი ძირითადი კომპონენტებია: ჰიდროკარბონატი, 

ნატრიუმი, კალიუმი, მაგნიუმი, კალციუმი, ქლორი, სულფატი; 

სპეციფიკური კომპონენტებია: სილიციუმმჟავა; მიკროკომპონენტებია: 

რკინა, სტრონციუმი, ლითიუმი, მანგანუმი და ფთორი; 

• წყლის შემადგენლობაში მყოფი ძირითადი და სპეციფიკური კომპონენტების 

სტატისტიკური ანალიზით, ემპირიული გადახრა საშუალო არითმეტიკული 

სიდიდიდან მერყეობს ბუნებრივი ფლუქტუაციის ზღვრებში და არ 

აღემატება 20%-ს; 

• ქიმიური შემადგენლობის ძველი და ახალი შედეგების შედარება, ასევე 

ძირითადი იონების შემცველობის სტატისტიკური ანალიზი, მოწმობს რომ 

ნაბეღლავის ნახშირმჟავა მინერალური წყლის შემადგენლობა სტაბილურია; 

ხარისხი - პასუხობს ნატურალური მინერალური წყლების კატეგორიის 

მოთხოვნებს, განსაზღვრულს საქართველოს ნორმატიული დოკუმენტით 

(ტექნიკური რეგლამენტი №719)  და ევროკომისიის დირექტივით 

(2003/40/EC); 

• გაზური შემადგენლობის კვლევის შედეგებით - წყალი ნახშირორჟანგიანია, 

აგრეთვე შეიცავს აზოტსა და ჟანგბადს. სხვა გაზების (მეთანი, ეთანი, 

ნახშირჟანგი, გოგირდწყალბადი) შემცველობა არ ფიქსირდება. შემადგენელი 

გაზები მინერალური წყლების ხარისხზე ნეგატიურ ზემოქმედებას არ 

ახდენს. წყლებში გახსნილი და სპონტანური გაზების თვისობრივი და 

რაოდენობრივი შემადგენლობა სტაბილურია და სეზონური ცვლილებები არ 

აღინიშნება; 

• საარქივო მონაცემებთან შედარებითი ანალიზით, ჩანს, რომ გაზთა ნარევის 

თვისობრივი შემადგენლობა ოცდაათწლიანი პერიოდის განმავლობაში არ 

არის შეცვლილი; რაოდენობრივი მაჩვენებლები კი შემცირებულია, რაც, 

შეიძლება აიხსნას ჭაბურღილების ახალი ადგილმდებარეობის 

გეოსტრუქტურული ფაქტორებით, წყლების მოპოვების და ჭაბურღილების 

საექსპლუატაციო რეჟიმების განსხვავებით; 
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• გაზური შემადგენლობის მიხედვით (მოცულობითი %) წყალი 

ნახშირორჟანგიანია (გარდა ჭაბურღილისა №17ა), შეიცავს ასევე აზოტს და 

ჟანგბადს. სხვა გაზების (მეთანი, ეთანი, ნახშირჟანგი, გოგირდწყალბადი) 

შემცველობა არ ფიქსირდება.  აირგაჯერების კრიტერიუმის მიხედვით №№2კ 

და №67 ჭაბურღილები მიეკუთვნება საშუალოდ აირგაჯერებულს (100-1000 

მლ/ლ), №66ა ჭაბურღილი - სუსტად აირგაჯერებულს (50 -100 მლ/ლ), №17ა - 

ძალიან სუსტად აირგაჯერებულს (<50 მლ/ლ); 

• წყლების დებიტების და მინერალიზაციის მაჩვენებლების კორელაციურ-

რეგრესიული ანალიზის მიხედვით საექსპლუატაციო ჭაბურღილებში 

დებიტის მატების შემთხვევაში აღინიშნება მინერალიზაციის მაჩვენებლის 

გაზრდის (№67 ჭაბურღილი) ან კლების  (№2კ და №66ა ჭაბურღილები)  

ტენდენცია; აქედან გამომდინარე ექსპლუატაციაში მყოფი ჭაბურღილების 

დებიტების გაზრდა მიზანშეწონილი არ არის; 

• წყლების დებიტის და მინარალიზაციის რიცხვითი მონაცემების 

ვარიაციული ანალიზით,  დადგენილია საექსპლუატაციო ჭაბურღილებიდან 

წყლების მოპოვების ოპტიმალური რაოდენობები (დებიტები); 

• საბადოს და მის მიმდებარე ტერიტორიაზე, გაზოგეოქიმიური აგეგმვის 

სამუშაოების შედეგებით, ჩვენს მიერ გაზომილ სიღრმულ გაზებში CO2-ის 

შემცველობა ფართე დიაპაზონშია   508 - 6687 ppm; განაწილება -  ძალზედ 

არათანაბარი; 

• კვლევის შედეგებით,  სიღრმულ გაზებში CO2-ის შემცველობა: 500-1500 ppm  

მიჩნეული იქნა ფონურ მაჩვენებლად, 1500 – 3000  ppm ფონზე მაღალი; > 3000  

ppm – გაზურ ანომალიებად; 

• გაზოგეოქიმიური აგეგმვის შედეგებით შეგვიძლია ვივარაუდოთ, რომ ახალი 

საძიებო-საექსპლუატაციო ჭაბურღილების განთავსებისთვის 

პერსპექტიული უბნებია: საბადოს  დასვლეთ ნაწილში მდებარე ჭაბურღილი 

№67-ის მიმდებარე ტერიტორია, როგორც მდინარის მარცხენა, ასევე 

მარჯვენა მხარე; საბადოს ცენტრალურ ნაწილში მდებარე ჭაბურღილი №66ა-

ს აღმოსავლეთის მიმდებარე ტერიტორია; საბადოს ფარგლებს გარეთ, 
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დასავლეთ ნაწილში სოფ. ნაბეღლავის შესასვლელთან, მდ. გუბაზეულის 

მარცხენა მხარეს; აღნიშნულის გათვალისწინებით ნაბეღლავის მინერალური 

წყლის საბადოს საზღვრები შეიცვლება დასავლეთით და ფართობი 

შესაბამისად გაიზრდება; 

• გაზოგეოქიმიური აგეგმვითი სამუშაოების შედეგად მიღებული შედეგებით 

გეოინფორმაციული სისტემის (GIS) გამოყენებით შედგენილია რუკები. 
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Resume 

Assessment of Potential of Nabeghlavi Mineral Water Deposit for Identification of 

Prospective Areas  

This thesis research presents the results of a complex hydrogeological study of the 

Nabeghlavi carbonated mineral water deposit.  

Practically all data of hydrogeological works and hydro chemical research carried out on 

the deposit during the last century have been obtained and systematized for the purpose of 

comparative analysis.  

As a result of the unfavorable technical condition of the wells and natural events, a number 

of wells have been liquidated and new ones drilled. Currently four exploitation well (№2k, 

№17a, №66a, №67).  

This thesis research presents the structures of exploitation wells and geological sections, and 

evaluates their current sanitary-technical condition.   

The index of natural resources of underground water has been calculated within the 

Nabeghlavi mineral water feeding area. Quantitative indicator of the natural resources of 

the underground water within the Nabeghlavi mineral water feeding area is two orders of 

magnitude higher than the quantitative indicator of operational resources approved for the 

deposit.  

By increasing the flows in mineral water exploitation wells, the possibility of increasing the 

reserves is studied by correlation-regression analysis between water flows and 

mineralization indicators. It is determined that in the case of increased flows in the 

exploitation wells, there is a tendency of increasing (well №67) and/or decreasing (wells 

№2k and №66a) the rate of mineralization. 

By the variation analysis of numerical data of water flow and mineralization, the optimal 

water extraction (flows) from exploitation wells are also determined.   

Considering the results of the conducted research, in case of increased demand for water, it 

is not advisable to increase the water flows in the exploitation wells.   

The qualitative indicators of Nabeghlavi carbonated mineral water have been evaluated 

according to the current situation. According to the results of the chemical analysis of 

water, Nabeghlavi carbonated mineral water is a sodium bicarbonate type of water. The 

main components of water are: hydrocarbonate, sodium, potassium, magnesium, calcium, 

chlorine, sulfate; Specific component - silicic acid; Micro components - iron, strontium, 

lithium, manganese and fluorine.  

Comparison of the old and new results of the chemical composition analysis, as well as the 

statistical analysis of the content of main ions, shows that the composition of Nabeghlavi 

mineral water is stable. Quality - meets the requirements of the category of natural mineral 

waters, defined by the normative document of Georgia and the directive of the European 

Commission.  

Based results of the research of gas composition - water is carbon dioxide, contains nitrogen 

and oxygen. The content of other gases (methane, ethane, carbon monoxide, hydrogen 

sulfide) is not recorded. Constituent gases do not have a negative impact on the quality of 

mineral waters. The qualitative and quantitative composition of dissolved and spontaneous 

gases in the waters is stable and no seasonal changes are observed.  
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By the comparative analysis with archival data, it can be seen that the qualitative 

composition of the gas mixture has not changed during the thirty-year period; Quantitative 

indicators are reduced, which can be explained by the geo-structural factors of the new 

location of the wells, in contrast to the water extraction and exploitation modes of the wells.  

Gas-geochemical planning has been carried out in the deposit and its surrounding area in 

order to identify new prospective areas for extracting mineral waters in the deposit.  

The content of CO2 in the deep gases obtained from the wells drilled within the deposit area 

is in a wide range of 508 - 6687 ppm, the distribution - it is very uneven and it does not 

show any regularity.  

With the results of the research we can assume that the prospective areas for the 

arrangement of new exploration and exploitation wells are: area adjacent to the well №67 

located in the western part of the deposit, both the left and right side of the river, area 

adjacent to the east part of the well №66a located in the central part of the deposit and also 

area outside the deposit borders, namely, the western part near the entrance to the village 

of Nabeghlavi and the left side of the Gubazeuli River. 

Based on the hydrogeological studies conducted by us on the deposit, we can conclude that 

Nabeghlavi mineral water is characterized by stable and high qualitative indicators; the 

resource potential of the deposit is high, and in case of increased demand for water, it 

provides the possibility of increasing water extraction. However, taking into account that 

in the case of increased flows in the exploitation wells, there is a tendency of increasing 

and/or decreasing the rate of mineralization, it is not advisable to change their modes. Thus, 

for the rational use of water resources and sustainable development of the deposit, in case 

of increased demand for water, it is important to drill new exploration-exploitation wells at 

the identified prospective exploitation areas for the extraction of mineral waters from the 

deposit. 

 

 


