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შესავალი 

ნაშრომის აქტუალობა. მუხრანის არტეზიული აუზი წარმოადგენს 

მიწისქვეშა მაღალი ხარისხის   სასმელი  წყლებით მდიდარ ბუნებრივ 

რეზერვუარს.  

დისერტაციის  აქტუალობა არაერთი მნიშვნელოვანი ფაქტორით 

განისაზღვრება.  

არტეზიულ აუზში განთავსებული, მდ. არაგვის სანაპიროს ცნობილი 

წყალამღებები და გალერეები, ასევე, აუზის სამხრეთ-აღმოსავლეთ ნაწილში 

მოწყობილი, 52 საექსპლუატაციო ჭაბურღილისგან შემდგარი წყალამღების 

ინფრასტრუქტურა წარმოადგენს ქ. თბილისის მაღალი ხარისხის სასმელი 

და საყოფაცხოვრებო წყლებით მომარაგების ერთ-ერთ ძირითად წყაროს.  

აუზის მიწისქვეშა წყლების მნიშვნელოვანი რესურსები გამოიყენება 

მცხეთა - მთიანეთის რეგიონის დასახლებების  სამრეწველო  და სოფლის 

სამეურნეო ობიექტების წყალმომარაგებისთვის; საბადო,  ასევე 

განაპირობებს  წყლის სამრეწველო ჩამოსხმის ბიზნესის განვითარებას 

რეგიონში. 

მუხრანის არტეზიულ აუზს, უდიდეს სოციალურ-ეკონომიკურ 

დატვირთვასთან ერთად, გააჩნია სტრატეგიული და სასიცოცხლო  

მნიშვნელობა. 

ცხადია, სახელმწიფოს ინტერესებშია მუხრანის არტეზიული აუზის 

მიწისქვეშა წყლების რესურსების გაზრდა, თბილისისა და მიმდებარე 

რეგიონების მაღალი ხარისხის სასმელი და სამეურნეო წყლებით 

სრულყოფილი უზრუნველყოფა. დღის წესრიგშია, აგრეთვე, ამ 

მიმართულებით,  აუთვისებელი, მდ. ქსნის მარცხენა სანაპიროს მიწისქვეშა 

წყლების უაღრესად პერსპექტიული  საბადოს ჩართვა.  

სწორედ ამ მიზნებს ემსახურება წინამდებარე ნაშრომი, რომელშიც 

მოცემულია მუხრანის არტეზიული აუზის მოქმედი წყალამღებების და მდ. 

ქსნის მარცხენა სანაპიროს საბადოს ჰიდროგეოლოგიური და 

ჰიდროქიმიური დეტალური  კვლევების შედეგები. 
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 ნაშრომში წარმოდგენილია აქტუალური ინფორმაცია  მიწისქვეშა 

წყლების რესურსების ფორმირების, ჰიდროდინამიკური და 

ფილტრაციული სტრუქტურების თავისებურებების შესახებ. ჩატარებული 

სამუშაოს შედეგად: მოცემულია პროდუქტიული დაწნევითი 

წყალშემცველი ჰორიზონტების ძირითადი ჰიდროგეოლოგიური 

პარამეტრები; დადგენილია აუზის ჰიდროგეოქიმიური და დაწნევითი 

წყალშემცველი ჰორიზონტების ჰიდროდინამიკური ზონალურობა; 

წარმოდგენილია წყლების ქიმიური და მიკრობიოლოგიური შედგენილობა, 

ნაჩვენებია წყლების ძირითადი ნაკადების გავრცელების ხასიათი, მათი 

მიმართულებები და საზღვრები. 

კვლევების შედეგად, წარმოდგენილია ინფორმაცია  მიწისქვეშა 

წყლების რესურსების განაწილების შესახებ და განსაზღვრულია  

წყალმომარაგების პერსპექტიული უბნები. 

ნაშრომის მეცნიერული სიახლე.  ჰიდროგეოლოგიური 

თვალსაზრისით, მუხრანის არტეზიული აუზის უაღრესად საინტერესო 

სტრუქტურის შესწავლას გეოლოგების არაერთი კვლევა მიეძღვნა. 

ჩატარებული კვლევები დაკავშირებულია: მუხრანის  არტეზიული აუზის 

ჰიდროგეოლოგიური პირობების, მისი სტრუქტურულ - 

გეომორფოლოგიური თავისებურებების, საინფილტრაციო მოედნების 

მიწისქვეშა წყლების რესურსების ფორმირების შესწავლასთან და სხვა. 

ბოლო ორი ათეული წლის განმავლობაში, აუზის აღმოსავლეთ 

ნაწილში, დაძიებულია მიწისქვეშა წყლების ახალი საექსპლუატაციო 

უბნები, მოწყობილია ჯგუფური და ერთეული ჭაბურღილებისგან 

შემდგარი წყალამღებები. 

დისერტაცია ეძღვნება  აღნიშნული საექსპლუატაციო უბნების 

სამეცნიერო კვლევას, მათ სტრუქტურულ-ჰიდროგეოლოგიურ ანალიზს;  

შესწავლილია არტეზიული აუზის მიწისქვეშა წყლების რესურსების 

განაწილების კანონზომიერებები. გარდა ამისა, დაზუსტებულია აუზის 

ფარგლებში ადრე ჩატარებული ჰიდროგეოლოგიური კვლევების შედეგები: 
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მიწისქვეშა  წყლების ხარისხი, წყალშემცველი ჰორიზონტების 

ჰიდროგეოლოგიური პარამეტრები და ა. შ. 

 ჩატარებული  ჰიდროგეოლოგიური, ჰიდროქიმიური და 

მიკრობიოლოგიური კვლევების  (მონიტორინგი) საფუძველზე ნაჩვენებია 

მუხრანის არტეზიული აუზის  მიწისქვეშა (სასმელი) წყლების მაღალი 

ხარისხი, წლების მანძილზე მათი ქიმიური შედგენილობის   

სტაბილურობა, საბადოს ეკოლოგიური დაცულობის  და მდგრადობის 

ხელშემწყობი  ბუნებრივი პირობები, ასევე დაბინძურების 

ანთროპოგენული რისკები და მათი შერბილება-აღკვეთის ღონისძიებები. 

       ნაშრომის პრაქტიკული მნიშვნელობა. რეგიონის ხელსაყრელი 

ბუნებრივი და გეოგრაფიული პირობები, მოწესრიგებული 

ინფრასტრუქტურა, თბილისთან სიახლოვე ქმნის სოფლის მეურნეობის და 

მრეწველობის განვითარების ყველა პირობას. საყოფაცხოვრებო და 

სამეურნეო მოხმარებისთვის, საჭირო რაოდენობის, მაღალი ხარისხის 

წყლის მიწოდების უმნიშვნელოვანეს წყაროს კი, სწორედ მუხრანის 

არტეზიული აუზის მიწისქვეშა წყლები წარმოადგენს. 

ევროპული სტანდარტების შესატყვისი სასმელი წყლებით მდიდარი 

რეზერვუარი იპყრობს, წყლების ჩამოსხმის ინდუსტრიის განვითარებით 

დაინტერესებული, ბევრი ინვესტორის ყურადღებას.  

სამუშაო ეძღვნება მუხრანის არტეზიული აუზის ფარგლებში 

არსებული ცალკეული უბნების საექსპლუატაციო წყალამღებების 

ჰიდროდინამიკური რეჟიმის შესწავლას და საექსპლუატაციო მარაგების 

გამოთვლას; საექსპლუატეციო უბნების რაციონალურ ათვისებასა და 

ეკოლოგიური მდგომარეობის შეფასებას და დაცვას. 

შესწავლილია მუხრანის არტეზიული აუზის მეოთხეული ნალექების 

დაწნევითი წყლების წყალშემცველი ჰორიზონტების წყალგამტარობის 

კოეფიციენტების ცვალებადობის ხასიათი და აუზის ფილტრაციული 

სტრუქტურა.  შედეგად, მიღებულია,  დიდი პრაქტიკული მნიშვნელობის, 

მიწისქვეშა წყლების რესურსების განაწილების  თვალსაჩინო სურათი, 
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რომლის საფუძველზე  იქმნება წყალმოხმარების პერსპექტიული უბნების 

შერჩევა-პროგნოზირების შესაძლებლობა. 

ნაშრომის სტრუქტურა და მოცულობა. 

დისერტაცია  შედგება შესავლის, 5 თავის და  110 ნაბეჭდი   

გვერდისაგან. მას თან ერთვის 10 ცხრილი და 19  ნახაზი. გამოყენებული 

ლიტერატურული სია შედგება 64 დასახელებისგან. 

 

 

თავი 1. რაიონის ფიზიკურ-გეოგრაფიული გარემო და                   

               გეოლოგიური აგებულების მოკლი მიმოხილვა 

 

მუხრანის არტეზიული აუზი მდებარეობს  მცხეთის 

მუნიციპალიტეტში, მუხრანის ველზე, დედაქალაქიდან 25 კმ-ის 

დაშორებით. აუზის ფართობი შეადგენს 125 კმ2-ს. 

საკვლევი ტერიტორიის ძირითად ჰიდროგრაფიულ ქსელს 

წარმოადგენს მდინარეები ქსანი და არაგვი.  ამ მდინარეების ფილტრატები 

მნიშვნელოვან როლს თამაშობს მუხრანის არტეზიული აუზის მიწისქვეშა 

წყლების ფორმირებაში.  

მუხრანის არტეხიული აუზის და მიმდებარე ტერიტორიების 

სანიტარულ - ეკოლოგიური მდგომარეობა მძიმეა. საკანალიზაციო სისტემა 

სოფლებს არ გააჩნია და თავის დროზე, სარწყავი მიზნით შექმნილი არხები 

დღეს გამოიყენება სანიაღვრე და საკანალიზაციო დანიშნულებით. ამასთან 

დაკავშირებით,   მუხრანის არტეზიული აუზის აღმოსავლეთ ნაწილში 

მოქმედი კვების პროდუქტების მწარმოებელი და წყლების ჩამომსხმელი 

ყველა საწარმო ფლობს ჩამდინარე წყლების გამწმენდ თანამედროვე 

ტექნოლოგიებს და ზედმიწევნით ახორციელებს კანონმდებლობით 

გათვალისწინებულ ნარჩენების მენეჯმენტს, 

ერთადერთი საფრთხე, რამაც საბადოს სერიოზული, 

გამოუსწორებელი ეკოლოგიური ზიანი  შეიძლება მიაყენოს, ტერიტორიაზე 
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გამავალი ნავთობსადენის მძიმე ავარიის შედეგად გამოწვეული, ნავთობის 

დიდი მოცულობის დაღვრაა. მილსადენი ამჟამად გაძლიერებული დაცვის 

ქვეშ იმყოფება. 

საკვლევ რაიონში სამი ძირითადი გეომორფოლოგიური ერთეული 

გამოიყოფა: 

 ჩრდილოეთი ზონა - ნეოგენური ასაკის აკუმულაციურ ზონაში 

განვითარებული საგურამო-იალნოს სინკლინური ქედის ეროზიული 

რელიეფი;  

 ცენტრალური ზონა - მთათაშორისი სინკლინური დეპრესიების 

ალუვიურ-პროლუვიურ ნალექებზე განვითარებული აკუმულაციური 

რელიეფი;  

 სამხრეთი ზონა - მეზო-კაინოზოურის ნაოჭა-ბლოკური აზევების 

მონოკლინური მთაგრეხილები.  

მთათაშორისი სინკლინური გაღუნვების ფარგლებში,  ტერიტორიის 

თანდათანობითი დაძირვის პირობებში, ალუვიურ–პროლუვიური 

ნალექებით გადაფარული მიო–პლიოცენის მძლავრ მოლასურ წყებაზე 

აკუმულაციური რელიეფი წარმოიქმნა, დაბლობის კიდურა ნაწილები კი, 

მეოთხეული პერიოდის განმავლობაში აზევების უბნებს წარმოადგენდა, 

რის შედეგადაც ფორმირდებოდა მთისწინა და დეპრესიების შიდა 

მონოკლინური აგებულების შედარებით დაბალი მთაგრეხილები, 

რომლებიც მდინარეთა ხეობებით არის გადაკვეთილი. ამრიგად, რელიეფის 

ძირითადი სახეობების ფორმირებაში გამოხატულია საკვლევ რაიონში 

გავრცელებული გეოლოგიური ფორმაციების ლითოლოგიური 

თავისებურებებისა და ახალგაზრდა ტექტონიკური მოძრაობების აშკარა 

კვალი.  

რაიონის მდინარეთა წყალშუეთის მორფოლოგიური საზღვრები 

მკაფიოდ იკვეთება. კერძოდ, დასავლეთიდან ის მდ. ქსნის განიერი ჭალით 

არის შემოსაზღვრული, ხოლო აღმოსავლეთი საზღვარი მდ. არაგვის, ასევე 

განიერი (2 კმ-მდე) ჭალაზე გადის.  
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მუხრანის ვაკის ზედაპირის გრძივი ქანობი 0.06 შეადგენს. მუხრანის 

ველზე რელიეფის აბსოლუტური ნიშნულები ძირითადად 490–520 მეტრის 

ფარგლებშია.  

ქვემოთ მოცემულია რაიონის გეოლოგიური აგებულების ძირითადი 

ერთეულების მოკლე დახასიათება. ამასთან, უნდა აღინიშნოს, რომ 

მესამეულამდელი ქანების ზედაპირზე გამოსავლები საკვლევი რაიონის 

ფარგლებში არ გვხვდება. 

მიო-პლიოცენის (N1+N2) ნალექებში ქვარგვალები და კაჭარი 

მრავალფეროვანი ლითოლოგიის ქანებით არის წარმოდგენილი: 

ქვიშაქვებით, კირქვებით, კაჟით, ტუფობრექჩიებით, ტუფებით, 

თიხაფიქლებით, კრისტალური კირქვებით, პორფირიტებითა და 

ანდეზიტებით. 

მეოთხეული ნალექები (Q). მეოთხეული ნალექებიდან უძველესია 

ბაზალეთის სერიის ფხვიერი კონგლომერატები და რიყნარი, რომლებითაც 

მუხრანის სინკლინის სამხრეთი ფრთა არის აგებული. 
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რაიონის სქემატური გეოლოგიური რუკა (თ. ხორბალაძის მიხედვით) 

 

საკვლევი რაიონის ფარგლებში მეოთხეული ნალექების გენეტიკური 

სახესხვაობებიდან ყველაზე ფართო გავრცელებით ალუვიური ნალექები 

სარგებლობს. ბურღვის მონაცემებით, მუხრანის ველის ცენტრალურ 

ზოლში ამ ნალექების სიმძლავრე 200 მეტრს აღემატება. ალუვიონი 

უმთავრესად კენჭნარითა და კაჭარ-კენჭნარით არის წარმოდგენილი, 

რომლებშიც შემავსებლად ქვიშნარი, ქვიშა ან თიხნარი გვევლინება. 

შემავსებლის ტიპი განსაზღვრავს ცალკეული ფენების წყალშემცველობის 

ხარისხს.  

საქართველოს ტერიტორიის გეოტექტონიკური დარაიონების სქემის 

მიხედვით, საკვლევი ტერიტორია საქართველოს ბელტის აღმოსავლეთი 

(მოლასური) დაძირვის მუხრან–ტირიფონის ქვეზონას  მოიცავს. 

დარაიონების შედარებით ახალი სქემით, განსახილველი ტერიტორია 

აღმოსავლეთი დაძირვის მოლასური ზონის (მტკვრის მთათაშუა ღრმული) 

ქართლის მოლასური ქვეზონის მუხრან–ტირიფონის ბლოკს მიეკუთვნება 

(ე.გამყრელიძე, 2013).  

 

 

თავი 2. რაიონის ჰიდროგეოლოგიური მიმოხილვა 

საკვლევ რაიონში გავრცელებული მიწისქვეშა წყლები ორ  ჯგუფად 

შეიძლება დაიყოს: 
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 მეოთხეულამდელი ძირითადი ქანების წყებასთან დაკავშირებული 

ნაპრალოვანი და ფოროვანი ღრმა ცირკულიაციის მიწისქვეშა წყლები; 

 მეოთხეული საფარის ფოროვანი ცირკულიაციის მიწისქვეშა წყლები. 

მიო–პლიოცენის სპორადულად გაწყლოვანებული ლაგუნურ-

კონტინენტური ნალექები (N1+2) ფართოდაა გავრცელებული ქართლის 

დაბლობზე და მიმდებარე ტერიტორიებზე. 3000 მეტრამდე სიმძლავრის ეს 

წყება აგებულია თიხნარ-კარბონატული ცემენტით შევსებული 

კონგლომერატებით, იშვიათად ქვიშაქვებითა და თიხებით.  

მეოთხეული ასაკის დაუნაწევრებელი ალუვიურ-პროლუვიური 

ნალექების წყალშემცველი ჰორიზონტები (apQ3-1)  გავრცელებულია 

საკვლევი რაიონის - მუხრანის დეპრესიის ფარგლებში – ეს ჰორიზონტები 

განხილვის ძირითადი საგანია. მუხრან-ტირიფონის დაბლობზე 

ადრემეოთხეული წყალშემცველი ჰორიზონტების ქვედა ნაწილში სუსტად 

შეცემენტებული კონგლომერატებით არის წარმოდგენილი, ზედა ნაწილში 

კი, გაბატონებული მდგომარეობა კაჭარ-კენჭნარს უჭირავს.  მუხრან–

ტირიფონის დაბლობზე ჰიდროგეოლოგიური პირობების ერთ-ერთი 

განმსაზღვრელი ფაქტორი იგოეთის ამაღლებაა, რომლითაც მეოთხეულის 

მიწისქვეშა წყლები ორ ნაკადად - ტირიფონ-სალთვისისა და მუხრანის 

ნაკადებად იყოფა.  

ადრემეოთხეული ალუვიური ნალექების წყებით ამოვსებულია 

სუბგანედური მიმართულების მუხრანის არტეზიული აუზის სტრუქტურა, 

რომელიც საქართველოს ტერიტორიის ჰიდროგეოლოგიური დარაიონების 

სქემის მიხედვით განსაზღვრულია, როგორც ქართლის არტეზიული აუზის 

აღმოსავლეთ დაბოლოების, მუხრანის ე.წ. მესამე რიგის არტეზიული აუზი. 

აუზის ვერტიკალურ ჭრილში მორიგეობენ წყალშემცველი და 

წყალგაუმტარი ფენები, რის გამოც მათში მოძრავი წყლები იძენენ დაწნევას 

და ამის შედეგად, მუხრანის ველზე ვრცელდება როგორც დაწნევითი, ასევე 

უდაწნეო წყლები. კვების არეები ამ წყლებს საერთო აქვთ, ამიტომ ამ 

წყლებს  კვების არეში ერთნაირი დონეები აქვთ, ხოლო დაწნევითი წყლების 
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გავრცელების არეში, აუზის ღერძულ ნაწილში, დაწნევითი წყლების 

პიეზომეტრული დონე რამდენიმე ათეული მეტრით აჭარბებს გრუნტის 

წყლების სარკის დონეს. ამის გამო, ადგილი აქვს დაწნევითი წყლების 

გადადინებას გრუნტის წყლების ჰორიზონტში. ამ პროცესს ინტენსიური 

ხასიათი აქვს სტრუქტურის იმ რაიონებში, სადაც მდინარეები არაგვი და 

ქსანი  ჰკვეთენ მიო-პლიოცენური კონგლომერატებით წარმოდგენილ 

საგებს, ანუ იქ, სადაც საგებსა და მიწის ზედაპირს ყველაზე დაბალი 

ნიშნულები აქვთ. ამავე დროს ეს რაიონები წარმოადგენენ აუზის 

მეოთხეული ნალექების მიწისქვეშა წყლების განტვირთვის ძირითად 

არეებს. 

მუხრანის არტეზიული აუზის მეოთხეული ნალექების წყალშემცველი 

ჰორიზონტების დახასიათება 

მუხრანის არტეზიული აუზის მეოთხეულ ნალექებში გამოიყოფა: 

მდინარეების თანამედროვე კალაპოტისა და ჭალის ალუვიური ნალექების 

წყალშემცველი ჰორიზონტი (aQ4) და დაუნაწევრებელი მეოთხეული 

ალუვიურ-პროლუვიური ნალექების წყალშემცველი კომპლექსი (apQ3-1) 

(ნახ.2). 

თანამედროვე კალაპოტისა და ჭალის ალუვიური ნალექების 

წყალშემცველი ჰორიზონტის (aQ4)  წყლოვანი თვისებები იცვლება 

შემავსებელი მასალის მიხედვით. ასე მაგალითად, ბულაჩაურისა და 

მისაქციელის წყალამღებების უბნებზე ფილტრაციის კოეფიციენტი 

ცვალებადობს 150-300 მ/დღ.ღ.-ის ფარგლბეში, ხოლო ნატახტრისა და 

საგურამოს უბნებზე - 500 მ/დღ.ღ.-ს აღწევს. წყალშემცველი ჰორიზონტის 

სიმძლავრე იცვლება 10-15 მეტრის ფარგლებში. 

აღწერილი წყალშემცველი ჰორიზონტი მჭიდრო ჰიდროდინამიკურ 

კავშირშია მის საგებში გავრცელებული ძველი მეოთხეული ასაკის 

ალუვიურ-პროლუვიური ნალექების წყალშემცველ ჰორიზონტებთან. 

თანამედროვე ნალექების  ჰორიზონტის მიწისქვეშა წყლებს დიდი 

პრაქტიკული მნიშვნელობა აქვს - მათ ბაზაზე ფუნქციონირებს მდ. არაგვის  
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სანაპიროს წყალამღებები და გალერეები, როგორიცაა ბულაჩაურის, 

ჭოპორტი-მისაქციელის, ნატახტარი-სიფონური, ნატახტარი-სანაპირო და 

საგურამოს, რომლებიდანაც ხორციელდება ქ. თბილისის მოსახლეობის 

ცენტრალიზებული წყალმომარაგება.  
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ნახაზი № 2. მუხრანის არტეზიული აუზის სქემატური ჰიდროგეოლოგიური რუკა (თ. 

ხორბალაძის მიხედვი) 

 დაუნაწევრებელი მეოთხეული დელუვიურ-პროლუვიური 

ნალექების წყალშემცველი კომპლექსი (dpQ 3-1) შედგება მრავალი 

წყალშემცველი შრისა და ლინზისგან, რომლებიც ზოგან ფაციესურად 

იცვლება წყალგაუმტარი შრეებითა და ლინზებით. წყალშემცველს 

წარმოადგენს კაჭარ-კენჭანრი ქვიშიანი და ქვიშა-თიხნარიანი 

შემავსებლებით.  

მუხრანის ველის ქვაბულის ფარგლებში მეოთხეული ნალექების 

წყალშემცველი კომპლექსი +480 მ ნიშნულამდე წარმოადგენს ჩაკეტილ 

სინკლინურ სტრუქტურას (რეზერვუარს). ამ ნიშნულის ზემოთ 

ხორციელდება შემომავალი დაწნევითი წყლების განტვირთვა გრუნტის 

წყლების ჰორიზონტში.  

 

თავი 3. მუხრანის არტეზიული აუზის მტკნარი მიწისქვეშა 

წყლების ჰიდროგეოქიმიური ზონალურობა 

მუხრანის არტეზიელი აუზის მტკნარი მიწისქვეშა წყლებისათვის 

დამახასიათებელია  ჰიდროგეოქიმიური ზონალურობა, რომელსაც 

განვიხილავთ როგორც გრუნტის, ასევე დაწნევითი წყლებისათვის. 
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 გრუნტის წყლები 

მუხრანის არტეზიული აუზის ფარგლებში გავრცელებული გრუნტის 

წყლების ჰიდროგეოქიმიური ზონალურობა მოცემულია ნახაზზე 3. 

გრუნტის წყლების საერთო მინერალიზაციის მიხედვით სქემაზე 

გამოყოფილია 2 ზონა. 

პირველ ზონაში მიწისქვეშა წყლებს აქვს მინერალიზაცია 0.5 გ/ლ-მდე. 

ეს ზონა მოიცავს მდინარეების კალაპოტებისა და ჭალების ნალექების 

გავრცელების არეალებს. 

 მეორე ზონაში, რომელიც მოიცავს გვიან მეოთხეული ასაკის 

ნალექების გავრცელების არეალს აუზის ცენტრალურ ნაწილში, მიწისქვეშა 

წყლების მინერალიზაცია ცვალებადობს 0.5-1.0 გ/ლ-ის ფარგლებში. 

მდინარე ქსანის ხეობის მიწისქვეშა წყლების ძირითადი ნაკადის 

მოძრაობის მიმართულებით, ჩრდილო-დასავლეთიდან სამხრეთ-

აღმოსავლეთით, თანდათან იზრდება წყლის მინერალიზაცია 0.5-დან 1.0 

გ/ლ-მდე და ნატახტარის სიფონური წყალამღების რაიონში ერწყმის მდ. 

არაგვის ხეობის მიწისქვეშა წყლების ნაკადს, რომელიც ფორმირდება სოფ. 

მისაქციელის მიმდამოებში და მიემართება, ძირითადად ჩრდილოეთიდან 

სამხრეთისაკენ. 
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ნახაზი № 3. მუხრანის არტეზიული აუზის გრუნტის წყლების 

ჰიდროგეოქიმიური ზონალურობის სქემა (მიქაშავიძის მიხედვით) 

 

დაწნევითი წყლები 

მუხრანის ველზე ჰიდროგეოქიმიური ზონალურობა უფრო ნათლადაა 

გამოხატული დაწნევითი წყლების  ჰორიზონტებში. აქ გამოიყოფა 

ჰიდროდინამიკური ნაკადები, შესაბამისი ჰიდროგეოქიმიური 

ზონალურობებით. ყველაზე ფართოდაა გავრცელებული მდ. არაგვის 
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ველის მიწისქვეშა წყლების ნაკადი მისაქციელისა და ნატახტრის ვაკეზე. 

იგი იწყება სოფ. მისაქციელიდან და მიემართება, ძირითადად 

სამხრეთისაკენ, მდ. არაგვის პარალელურად. ამ ნაკადის ფარგლებში 

გამოიყოფა სამი ჰიდროგეოქიმიური ზონა (ნახაზი 4).  

პირველი ზონა ვრცელდება სოფ. მისაქციელის სამხრეთ-

დასავლეთით, სოფლების ახალუბნის და წილკნის მიმართულებით. აქ 

წყლის მინერალიზაცია შეადგენს 0.5-0.6 გ/ლ-ს. წყალში აღინიშნება 

სულფატ-იონის შემცველობა, რაც სავარაუდოდ, ჩრდილოეთიდან კვების 

არის ზეგავლენითაა გამოწვეული. 

მეორე ზონის ნაკადი მოიცავს მისაქციელისა და ნატახტარის ვაკეს. 

ზონის სამხრეთი საზღვარი გადის სოფ. ნატახტარის სამხრეთით და 

მიემართება ჩრდილო-დასავლეთით სოფ. ძალისის მიმართულებით. ზონის 

წყლების მინერალიზაცია არ აღემატება 0.3 გ/ლ-ს. ამ ზონაში 

ფუნქციონირებს შპს „აქვა გეოს“ და შპს „ივერია აქვას“ მტკნარი წყლის 

მომპოვებელი წყალამღებები. 

მესამე ზონა ვრცელდება არაგვის ვაკეზე მდ. ნარეკვავის შესართავამდე 

და ჩრდილო-დასავლეთით, სოფლების ძალისისა და ვაზიანის 

მიმართულებით. ზონაში ფუნქციონირებს შპს „ჯორჯიან უოთერ და 

ფაუერის“ მსხვილი წყალამღები, რომლისგანაც ხორციელდება ქ. თბილისის 

სასმელი წყლით მომარაგება. ზონაში ასევე განლაგებულია სს „კოკა კოლა 

ბოთლერს ჯორჯიას“ წყალამღები. წყლების მინერალიზაცია იცვლება 0.3-

0.5 გ/ლ-ის ფარგლებში.  
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ნახაზი №4. მუხრანის არტეზიული აუზის დაწნევითი მიწისქვეშა წყლების 

ჰიდროგეოქიმიური ზონალურობის სქემა (შედგენილია ა.ჯღამაძის მიერ) 

 

თავი 4. მუხრანის არტეზიული აუზის ჰიდროდინამიკური 

ზონალურობა 

 

მუხრანის არტეზიული აუზის ჰიდროდინამიკური პირობები 

განისაზღვრება მისი სტრუქტურულ-გეომორფოლოგიური 

თავისებურებებით.  
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აუზის ვერტიკალურ ჭრილში მორიგეობენ წყალშემცველი და 

წყალგაუმტარი ფენები, რის გამოც მათში მოძრავი წყლები იძენენ დაწნევას 

და ამის შედეგად, მუხრანის ველზე ვრცელდება როგორც დაწნევითი, ასევე 

უდაწნეო წყლები.  

კვლევებით დადგენილია, რომ მუხრანის არტეზიული აუზის 

მეოთხეული ნალექებით ამოვსებულ ღრმულში +480 მეტრის დონეზე 

გამავალი ჰორიზონტალური სიბრტყის ზემოთ ფორმირდება ინტენსიური 

ცირკულაციის (დინამიკური) რესურსები, რომლებიც განიტვირთებიან მდ. 

არაგვის ადგილობრივი ბაზისის ზემოთ, ხოლო ამ ნიშნულის ქვემოთ 

ღრმული წარმოადგენს თითქმის ჩაკეტილ ვარცლისებრ რეზერვუარს. 

ანალოგიური სურათია მდ. ქსნის ველის ფარგლებში, მხოლოდ იმ 

განსხვავებით, რომ მეოთხეული ნალექების რეგიონალური წყალგაუმტარი 

საგების ადგილობრივი ბაზისის უდაბლესი ნიშნული +505 მეტრზეა 

განლაგებული.   მდ. არაგვისა და ქსანის ველების ბლოკების მიწისქვეშა 

წყლების რეზერვუარების განტვირთვის ბაზისების ნიშნულებს შორის 

განსხვავება შეადგენს 25 მ-ს. ამასთან, დაქანება (i=0,002) არაგვისკენაა, რის 

გამოც ადგილი აქვს მდ. ქსნის ველის როგორც დინამიკური რესურსების, 

ასევე სტატიკური მარაგების გადადინებას მდ. არაგვის ბლოკში.  

მდ. არაგვის ბლოკში განთავსებლია და ფუნქციონირებს ერთეული და 

ჯგუფური ჭაბურღილებისაგან შემდგარი 6 წყალამღები. 

  მდინარე არაგვის ბლოკში, ჩატარებული  საცდელი-ფილტრაციული 

სამუშაოების  შედეგად  გამოთვლილია  წყალშემცველი ჰორიზონტების 

წყალგამტარობის კოეფიციენტების (Km) სიდიდეები.  წყალგამტარობის 

კოეფიციენტის გამოთვლის შედეგები მოცემულია ცხრილში 1. 

ცხრილი 1. წყალგამტარობის კოეფიციენტები (Km), მ2/დღ.ღ.   

№ წყალამღები 
წყალგამტარობის 

კოეფიციენტი, მ2/დღ-ღ. 

1 შპს „აქვა გეო“ 4350 

2 სს „სუფთა წყალი“ 4020 

3 შპს „ივერია აქვა“ 4500 



19 

 

4 შპს „GWP“ 4830 

5 სს „კოკა კოლა ბოთლერს ჯორჯია“ 790 

6 შპს „აქვა ჯორჯია“ 1700 

 

  ნახაზზე 5  მოცემულია სს „კოკა კოლა ბოთლერს ჯორჯია“-ს 

წყალამღების საექსპლუატაციო №2კ ჭაბურღილიდან  ბუჩქური 

ამოტუმბვის მონაცემების დამუშავება დაუმყარებელი ფილტრაციის  

პირობებში დროში დაკვირვებების მეთოდით - (S- lgt). 

 

ნახაზი №5. სს „კოკა კოლა ბოთლერს ჯორჯია“-ს წყალამღების 

ჭაბურღილიდან №2კ ბუჩქური ამოტუმბვის მონაცემების დამუშავება  

წყალგამტარობის კოეფიციენტების მნიშვნელობების საფუძველზე 

შედგენილია მუხრანის არტეზიული აუზის ჰიდროდინამიკური რუკა 

(ნახაზი 6). როგორც რუკიდან ჩანს, დაწნევითი მიწისქვეშა წყლების 

წყალშემცველ ჰორიზონტებს ახასიათებთ მკაფიოდ გამოხატული 

ფილტრაციული  თავისებურებები, რაც მასში გამოიხატება, რომ 

წყალგამტარობის კოეფიციენტის მაქსიმალური სიდიდე (4000-5000) 

ფიქსირდება მდ. არაგვის ველის შუა ნაწილში, ხოლო  მის გარშემო ადგილი 

აქვს წყალგამტარობის კოეფიციენტის შემცირებას   ოვალური ფორმის 
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ნახაზი № 6. მუხრანის არტეზიული აუზის ჰიდროდინამიკური ზონალურობის 

რუკა (შედგენილია ა.ჯღამაძის მიერ) 
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ზონების სახით.  წყალგამტარობის შემცირება გრძელდება 500 მ2/დღ.ღ. 

მნიშვნელობამდე დასავლეთის მიმართულებით.  დაწნევითი წყლების 

ჰორზონტების წყალგამტარობის მიხედვით ჰიდროდინამიკურ რუკაზე 

გამოყოფილია 6 ჰიდროდინამიკური ზონა. წყალგამტარობის შემდეგი 

მნიშვნელობების მიხედვით: I ზონა -  5000-4000; II – 4000-3000; III – 3000-

2000;  IV – 2000-1000; V-1000-500 და VI -500-400 მ2/დღ-ღ. 

მდ. ქსნის ველზე და მდ. ნარეკვავის ველის ჩრდილო ნაწილში   400-

500   მ2/დღ-ღ. წყალგამტარობის ფართო გავრცელების ზონა (VI) 

ფიქსირდება. რომელიც მუხრანის აუზის  თითქმის მთელ დასავლეთ 

ტერიტორიას მოიცავს. წყალგამტარობის კოეფიციენტის მნიშვნელობების 

ასეთი ცვლილებები განპირობებულია, სავარაუდოდ ფხვიერ წყალშემცველ 

ქანებში შემავსებლის ხარისხით. 

როგორც რუკის მიხედვით ჩანს,  აუზის მეოთხეული ნალექების 

დაწნევითი წყლების წყალშემცველი კომპლექსის წყალგამტარობის 

კოეფიციენტების  სიდიდეების ცვალებადობის თავისებურებები მუხრანის 

არტეზიული აუზის ფილტრაციული სტრუქტურის მიწისქვეშა წყლების 

რესურსების  თვალნათლივი გამოხატვაა. აუზის ჰიდროდინამიკური  

ზონების  გრაფიკულ გამოხატვას დიდი პრაქტიკული მნიშვნელობა 

გააჩნია, იგი მიწისქვეშა წყლების რესურსების განაწილების ყველაზე 

თვალსაჩინო მაგალითია და მის საფუძველზე შესაძლებელი იქნება 

პერსპექტიული უბნების  შერჩევა. 

  

თავი 5. მუხრანის არტეზიული აუზის  მტკნარი მიწისქვეშა 

წყლების რესურსები 

მუხრანის არტეზიული აუზის ჰიდროდინამიკურ სტრუქტურაში 

ნათლად გამოიყოფა მტკნარი მიწისქვეშა წყლების ფორმირების ორი 

ჰიდროდინამიკური  ზონა: 1) ზედა (ადგილობრივი ბაზისის ზემოთ 

განლაგებული) - დინამიკური რესურსების ფორმირების - ინტენსიური 

ცირკულაციის ზონა და 2) ქვედა (ადგილობრივი ბაზისის ქვემოთ 
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განთავსებული), დრეკადი რესურსებისა და სტატიკური  მარაგების 

ფორმირების - შენელებული ცირკულაციის ზონა. 

როგორც ზემოთ აღინიშნა, მუხრანის არტეზიული აუზის მეოთხეული 

ნალექებით ამოვსებული ქვაბულის +480 მ ნიშნულზე გამავალი სიბრტყის 

ქვევით განლაგებული ჩაკეტილი,  ჯამისებრი ფორმის რეზერვუარი 

წარმოადგენს აუზის მიწისქვეშა წყლების სტატიკური მარაგების - 

შენელებული ცირკულაციის ზონას. რეზერვუარის საშუალო სიგრძე 16, 

სიგანე 6.5 კმ-ია, ხოლო საერთო ფართობი შეადგენს 100 კმ2. რეზერვუარის  

წყალშემცველი შრეების ჯამური სიმძლავრე შეადგენს 100 მ-ს, საერთო 

მოცულობა კი - 1,0*1010 მ3-ს ანუ 10 მილიარდ მ3-ს.   თუ წყალშემცველი 

ქანების წყალგაცემის კოეფიციენტის სიდიდეს 0.2-ის ტოლად მივიღებთ, 

რაც დასაბუთებულია საცდელი ამოტუმბვებით, რეზერვუარში 

განთავსებული მიწისქვეშა წყლების სტატიკური მარაგების რაოდენობა 

შეადგენს 2 მილიარდ მ3-ს.  

სტატიკური მარაგების საშუალო მოდული შეადგენს 10 მლნ მ3/კმ2 

(ლ.ხარატიშვილი)..  

 მუხრანის არტეზიული აუზის მეოთხეული  ნალექების მიწისქვეშა 

წყლების ბუნებრივი (დინამიკური) რესურსები (გამომავალი წყაროების 

სახით) შეადგენს, ბლოკების მიხედვით (რაც დადგენილია ადრე 

ჩატარებული კვლევების საფუძველზე) [11,13]: 

 ქსანის ველის ბლოკი - 1700+930=2630 ლ/წმ; 

 ნარეკვავის ველის ბლოკი - 510 ლ/წმ; 

 არაგვის ველის ბლოკი („სიფონური“ წყალამღების ჩათვლით)- 2300 

ლ/წმ; 

 ჯამში, სამივე ბლოკისათვის - 4372 ლ/წმ. 

გარდა ამისა, მუხრანის არტეზიული აუზის ფარგლებში  მდინარეების 

არაგვის და ქსანის ფილტრატების გრუნტის წყლების გავრცელების შვიდ 

უბანზე მარაგების კომისიის მიერ დამტკიცებულია დინამიკური მარაგები 

1048 ათასი მ3/დღ.ღ., ანუ 12245 ლ/წმ (ცხრილი 2). 
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ცხრილი 2. მდინარეების არაგვის და ქსანის ფილტრატების დამტკიცებული 

მარაგები 

წყალამღები-

მარაგების 

დამტკიცების 

წელი 

მარაგები კატეგორიებით, ათასი  

მ3/დღ.ღ. 
სულ 

A B C1 C2 

ნატახტარი 

სანაპირო-1974 
121    121 

ნატახტარი 

სიფონური-

1974 

    181 

საგურამო-1974 182    182 

ჭოპორტი-

მისაქციელი-

1974 

104  36  140 

ბულაჩაური-

1972 
190    190 

ქსანი მარცხ. 

სანაპირო,-1986 

(ექსპლ. არ 

ხორციელდება) 

27.32 54.63 13.65 74.5 203 

ქსანი მარჯვ. 

სანაპირო-1992 
 27 14  41 

ჯამში     1058 

 

მუხრანის არტეზიული აუზის მოქმედი წყალამღებების მიხედვით, 

მარაგების კომისიის მიერ დამტკიცებულია დაწნევითი წყლების 

საექსპლუატაციო მარაგები, ჯამში 293,9 ათასი მ3/დღ.ღ.  (ცხრილი 3). 
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ცხრილი 3. დაწნევითი მიწისქვეშა წყლების დამტკიცებული მარაგები 

1

№ 

წყალამღების დასახელება- 

მარაგების დამტკიცების წელი 

დამტკიცებული მარაგები, 

ათასი მ3/დღ.ღ. 

1 
მუხრანის წყალამღები (შპს 

„GWP“)-2014 
247.726 

2 შპს „აქვა გეო“- 2010 3.508 

3 სს „სუფთა წყალი“-2013 0.050 

4 შპს აქვა ჯორჯია“-2012 5.020 

5 შპს „ივერია აქვა“-2017 19.639 

6 
სს „კოკა კოლა ბოთლერს 

ჯორჯია“-2019 
16.962 

 სულ 293.905 

 

მუხრანის არტეზიული აუზის საერთო დინამიკური რესურსები 

(მარაგები) შეადგენს 20018 ლ/წმ-ს, ანუ 1,73 მლნ. მ3/დღ.ღ. (იხ. ცხრილი 4). 

ცხრილი 4. მუხრანის არტეზიული აუზის დინამიკური რესურსები 

(მარაგები) 

№ დინამიკური რესურსები (მარაგები) ლ/წმ 

1 გამომავალი წყაროების მიხედვით 4372 

2 არაგვის და ქსანის ფილტრატები 12245 

3 
დაწნევითი წყლების  დინამიკური 

რესურსები (მარაგები) 
3401 

 სულ 20018 
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დასკვნები  

 

ნაშრომში განხილულია მუხრანის არტეზიული აუზის    მოქმედი 

ახალი  წყალამღებების უბნების და მდ. ქსნის მარცხენა სანაპიროს საბადოს 

ჰიდროგეოლოგიური პირობები, მიწისქვეშა წყლების ხარისხი, მათი 

ქიმიური და მიკრობიოლოგიური შედგენილობა;  ნაჩვენებია საბადოებსა 

და წყლების ხარისხზე ნეგატიური ზემოქმედების ეკოლოგიური რისკები, 

რეკომენდებულია მათი აღკვეთა-შერბილების ღონისძიებები.  

1. დეტალურად შესწავლილია მუხრანის არტეზიული. აუზის 

აღმოსავლეთი ნაწილის  დაწნევითი წყლების გავრცელების 6 

საექსპლუატაციო უბანი:  „მუხრანის წყალამღები“ (შპს „GWP“);  შპს 

„აქვა გეო“; სს „სუფთა წყალი“; შპს „აქვა ჯორჯია“; შპს „ივერია აქვა“; 

სს „კოკა კოლა ბოთლერს ჯორჯია“; 

2. ქიმიური და მიკრობიოლოგიური ანალიზები შესრულებულია 

საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის  სამთო-გეოლოგიური 

ფაკულტეტის და სამეცნიერო-კვლევითი ფირმა „გამა“-ს 

აკრედიტირებულ (GAC-TL-0264, 2019/2022 წწ.)  ლაბორატორიებში. 

მონიტორინგის მრავალწლიანი მონაცემებით, წყლები საუკეთესო 

ხარისხით და ქიმიური შედგენილობის სტაბილურობით 

ხასიათდება და სასმელი წყლების სტანდარტის მიხედვით [59,60] 

მაღალი სანიტარულ-ჰიგიენური და ეკოლოგიური  მაჩვენებლებით 

გამოირჩევა;  

3. მიღებული ჰიდროქიმიური მონაცემების მიხედვით დადგენილია 

მუხრანის არტეზიული აუზის მიწისქვეშა წყლების 

ჰიდროგეოქიმიური ზონალურობა,  როგორც გრუნტის, ასევე 

დაწნევითი წყლებისთვის. დაწნევითი წყლების ჰორიზონტებში 

ზონალურობა  მკვეთრად არის გამოხატული, გამოყოფილია სამი 

ჰიდროგეოქიმიური ზონა; მუხრანის არტეზიული აუზის 

დაწნევითი მიწისქვეშა წყლების ქიმიური შედგენილობა იცვლება 
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ნაკადის მოძრაობის მიმართულების შესაბამისად. ნაჩვენებია 

ჰორიზონტის წყალგამტარობასა და წყლების მინერალიზაციას 

შორის კავშირი - წყალგამტარობის ზრდასთან ერთად მცირდება  

წყლის მინერალიზაცია და სიხისტე;  

4. ჩემს მიერ, ბოლო 4 წლის განმავლობაში ჩატარებული 

ჰიდროგეოლოგიური კვლევების შედეგების და შეგროვილი 

ინფორმაციის საფუძველზე, პირველად შედგენილია  მუხრანის 

არტეზიული აუზის   ჰიდროდინამიკური რუკა, რომელზეც 

დაწნევითი წყალშემცველი ჰორიზონტების ძირითადი 

ჰიდროგეოლოგიური პარამეტრის -  წყალგამტარობის 

კოეფიციენტების (Km) მიხედვით გამოყოფილია ჰიდროდინამიკური 

ზონები. მიწისქვეშა წყლების რესურსების განაწილების  

გრაფიკული  გამოსახულების საფუძველზე, შესაძლებელია 

წყალმომარაგების პერსპექტიული უბნების ადგილმდებარეობის 

შერჩევა, რაც მნიშვნელოვანი პრაქტიკული ღირებულების 

მაჩვენებელია; 

5. აღწერილია მიწისქვეშა წყლების  დინამიკური რესურსების 

ფორმირების სურათი. ნაჩვენებია, რომ დინამიკური რესურსების 

ფორმირება ხდება  აუზის მეოთხეული ნალექებით ამოვსებული 

ქვაბულის, +480 მ დონეზე გამავალი, ჰორიზონტალური სიბრტყის 

ზედა სივრცეში.  ამ სიბრტყის ქვემოთ განლაგებული სივრცე 

წარმოადგენს თითქმის ჩაკეტილ, ჩრდილო-დასავლეთის 

მიმართულებით წაგრძელებულ, ჯამისებრი ფორმის რეზერვუარს. 

დინამიკური რესურსები განიტვირთება მდინარე არაგვის 

ადგილობრივი ბაზისის ზემოთ; 

6. ნაშრომში  წარმოდგენილია  არტეზიული აუზის მტკნარი 

მიწისქვეშა წყლების ადრე გამოთვლილი დინამიკური რესურსები 

და სტატიკური მარაგები. ცალკეული უბნების წყალამღებებისთვის  

გამოთვლილია საექსპლუატაციო მარაგები, რაც წყალმოხმარების 
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რაციონალური მართვის საშუალებას იძლევა და კანონმდებლობით 

გათვალისწინებულ აუცილებლობას წარმოადგენს; 

7. მუხრანის არტეზიული აუზის მიწისქვეშა წყლების გენეზისის 

ხასიათი, წყლების ფორმირების თავისებურებები, წყალშემცველი 

ჰორიზონტების ჰიდროგეოლოგიური პირობები და დაცულობა, 

წყლის ხარისხი და სტაბილურობა პასუხობს ნატურალური 

მინერალური წყლების კატეგორიის მისანიჭებლად საჭირო, 

საქართველოს კანონმდებლობით და ევროკომისის დირექტივებით 

წაყენებულ ყველა პირობას. 
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Abstract 

 

The degree thesis subject is detailed hydrogeological and hydrochemical survey 

of the eastern part of Mukhrani artesian basin. 

The aim of the survey is to study–specify (in details) the ground water resource 

formation, hydrodynamics and filtration structure peculiarities, to show the ground 

water resource distribution pattern and identify the areas prospective for water use. 

Mukhrani artesian basin represents a reservoir rich in high quality ground water. 

From 30es of the last century until today within its limits a range of water intakes and 

galleries arranged along the Aragvi River is operting, providing drinking and 

technical water to Tbilisi. The mentioned intakes are among the major sources of 

water supply for the city.   

In the recent years, within the western part of the basin new exploitation areas 

of underground water have been surveyed, intakes comprising single and groups of 

wells have been arranged, among them “Mukhrani intake”, connected to Tbilisi water 

supply network.   

Hydrogeological conditions of the artesian basin are predetermined by its 

structural-geomorphological peculiarities, which are due to Mio-Pliocene and marine 

sediment built syncline structure filled up with strong Quaternary alluvial-proluvial 

material.  

Based on analysis of structural-geomophological features of Mukhrani basin 

hydromorphological conditions and zonality were determined.   

Within the vertical cross section alternation of water bearing and impermeable 

layers is observed; both artesian and non-pressurized waters are present.  

Ground waters (occurrence interval from 0 to 40m) are spread across the almost 

entire area of the basin. As for the pressure waters – they form a single hydrodynamic 

structure of Lower, Middle and Upper Quaternary sediments, conditioned by 

lythofacies, water permeability of the rocks and surface flows.  

In the central part of the basin, capacity of the Quaternary layer exceeds 200m. 

Alluvial-proluvial sediments are represented by boulder-pebbles, the type of filler 

determines the degree of water content in individual layers. 

Two groups of underground water are present in the region: fissure and porous 

waters associated with pre-Quaternary base rock stratum and porous circulations 

waters of the Quaternary cover.  

Within the Quaternary sediments modern riverbed and floodplain alluvial 

waterbearing aquifers and waterbearing complexes of undivided Quaternary alluvial-

proluvial sediments are to be marked out. Capacity of the modern sediment aquifers 

ranges between 5m and 10m.  Waters of this aquifer have significant practical value. 

Based on them the intakes along the Aragvi riverbed and galleries, such as 

Bulachauri, Choporti-Misaktsieli, Natakhtari-bank, Natakhtari-syphon and Saguramo 

operate. Prospective is undeveloped fresh water deposit of the left bank of the Ksani 

River. 

Zonality of the Mukhrani basin according to the hydrochemical data is shown. 

Hydrogeochemical zonality of ground and artesian waters is discussed.  

Two zones of ground water can be marked out. Mineralisation of water within 

the first one is up to 0.5 g/l. This zone comprises riverbed and floodplain sediments. 

In the second zone – the Quaternary sediment area, the central part of the basin, 

mineralization ranges from 0.5g/l to 1g/l.  

Three zones can be marked out for the pressurized (artesian) waters. The first 

zone extends southwest of the vil. Misaktsieli and contains waters with mineralization 
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0.5 -0.6 g/l. The second zone includes Misaktsieli and Natakhtari plains. 

Mineralization of the waters in this zone does not exceed 0.3 g/l. The third zone 

extends to Aragvi plain up to the confluence of the Narekvavi River. "Mukhrani water 

intake" operates here. Water mineralization is in 0.3-0.5 g/l range. 

It is established that above the horizontal plain located at +480m within 

depression filed up with Quaternary sediments of Mukhrani artesian basin, intensive 

circulation (dynamic) reserves are formed. The latter discharge above the local basis 

of the River Aragvi, whereas, below this mark, the hollow represent an almost closed 

through-like reservoir. Similar is observed within the Ksani River plain. The lowest 

mark of the regional water-resistant substrate is +505, difference totals 25m, 

inclination equates i-0.002. The flow towards Aragvi is observed. Dynamic and static 

reserves of the Ksani River plain drain into the Aragvi River block.  Therefore, 

conditions of natural recharge of the groundwater reservoir of the latter (Aragvi Rver 

plain) are more favourable compared to reservoirs of the other blocks. 

Based on result of experimental-filtration studies carried out at 6 wells located 

within the Aragvi River block, the hydrogeological parameters of the aquifer complex 

of undivided quaternary sediments have been calculated. According to obtained water 

permeability coefficient values, hydrodynamic map of the artesian basin has been 

compiled, according to the water permeability coefficients (400-5000m2/day) 6 

hydrodynamic zones have been allocated. The maximum value of this parameter 

(5000m2/day) is observed in the central part of the Aragvi River block. Around the 

latter, water permeability coefficient reduction in a form of oval zones is observed.  

Peculiarities of water permeability coefficient variability in artesian waters of 

the Quaternary water bearing complex of the basin illustrate formation of resources 

within filtration structure of the basin. This is of great practical importance as it 

provides the most obvious picture of the groundwater resource distribution based on 

which, promising areas for water use can be selected. 

In the paper calculated dynamic resources and static reserves of the ground 

waters of artesian basin are presented.  

Based on hydrogeological, hydrochemical and microbiological studies 

(monitoring) of Mukhrani artesian basin high quality of ground water, over the years 

stability of chemical composition, natural conditions ensuring ecological protection 

and stability, man-caused risks and respective mitigation-avoidance measures are 

shown. According to the obtained data, the waters are compliant with EU drinking 

water requirements.  

The closing part of the paper includes conclusions of conducted studies.  
 


