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შესავალი 

რიონის მთათაშუა როფის სიღრმული გეოლოგიური აგებულების შეს-

წავლა დაიწყო გასული საუკუნის ორმოციან წლებში და გრძელდებოდა  მიმ-

დინარე საუკუნის 2020 წლის ბოლომდე. ამ პერიოდში ჩატარებულია მრავა-

ლრიცხოვანი გეოლოგიური კვლევები, ღრმა ბურღვითი სამუშაოები, გრავი-

მეტრიული, მაგნიტომეტრიული, სეისმური, გეოქიმიური პეტროფიზიკური 

სამუშაოები. ყველა ეს სამუშაოები შესრულებულია კვალიფიციურად იმ-

დროინდელი მეთოდური მოთხოვნების მიხედვით. დაგროვილია დიდი 

რაოდენობის პირველადი და ინტერპრეტირებული მონაცემები. 

თემის აქტუალობა. რიონის მთათაშუა როფის აუზში გასულ საუკუნე-

ში გაბურღულია 100-მდე ღრმა საძიებო ჭაბურღილი და ჩატარებულია რამ-

დენიმე ასეული კმ სეისმური გამოკვლევა, რომლის შედეგად აღმოჩენილია 

ნავთობის 2 ბუდობი, ჭალადიდის ზედა ცარცულ ნალექებში და ოქუმის 

ზედაიურულ ნალექებში. მოპოვებულია 26.93 ათასი მ3 ნავთობი. ნავთობი 

მიღებული იქნა რამდენიმე ჭაბურღილში: ჭალადიდი-4, 9, 13, 16 და ოქუმი-

1. მიუხედავად იმისა, რომ მრავალ ფართობზე მიღწეული იქნა საპროექტო 

სიღრმეები, ვერ იქნა გახსნილი კომერციული მნიშვნელობის ნავთობისა და 

გაზის საბადო. პრობლემის გადასაწყვეტად საჭირო შეიქნა გამოგვეყო ძიების 

ახალი პერსპექტიული მიმართულება და იმ პრობლემების გარკვევა, 

რომლებმაც გამოიწვია ნეგატიური შედეგები.  

კვლევის მიზანი. ბოლო 20-30 წელიწადში პროგრამულად მოხდა დი-

დი რაოდენობით სეისმური, კაროტაჟული, მაგნიტომეტრული, გრავიმეტ-

რული მასალის ციფრულ ფორმატში გადაყვანა. სადისერტაციო შრომის მი-

ზანია თანამედროვე კომპიუტერული პროგრამების გამოყენებით რიონის 

მთათაშუა როფის 3D გეოლოგიური მოდელის შექმნა, პერსპექტიული ნავ-

თობგაზშემცველი კომპლექსის და პოტენციური სტრუქტურების გამოყოფა. 

ცალკეული სტრუქტურებისა და მთლიანად რიონის მთათაშუა როფის პერ-

სპექტიული რესურსების შეფასება. 
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კვლევის ობიექტი და მეთოდები. კვლევის ობიექტს წარმოადგენს რი-

ონის მთათაშუა როფის მეზოზოური, პალეოგენ-ნეოგენური ასაკის დანალე-

ქი საფარი. დისერტაციაზე მუშაობის პროცესში ვეყრდნობით გეოლოგიურ, 

სარეწაო-გეოფიზიკურ, სეისმურ, გრავიმეტრიულ, მაგნიტომეტრიულ, გეო-

ქიმიურ და ბურღვის ცალკეულ მეთოდებს. ამასთანავე, ვიყენებთ თანამე-

დროვე ციფრობრივ დამუშავების პროგრამებს.  

კვლევის ძირითადი შედეგები და მეცნიერული სიახლე. სადისერტა-

ციო ნაშრომის სიახლეა თანამედროვე გეოლოგიური და გეოფიზიკური 

(„PETREL”, Kingdom”, “Digirule”, “Gintel” და სხვ.) პროგრამული უზრუნველ-

ყოფით რეგიონის სტრუქტურული, ტექტონიკური და ლითოლოგიურ-ფა-

ციალური თავისებურებების შესწავლა. სეისმური და ბურღვის მონაცემების 

პროგრამული უზრუნველყოფით მომზადებული იქნა რიონის როფის ცენ-

ტრალური და სამხრეთი ნაწილის გეოლოგიური აგებულების 3D მოდელი, 

რომლის საშუალებით შესაძლებელია დროის მოკლე მონაკვეთში მომზად-

დეს გეოლოგიური ჭრილები და სხვადასხვა სტრატიგრაფიული ერთეულის 

სტრუქტურული რუკები. 

კვლევის ძირითადი შედეგია პირველად საქართველოში რიონის მთა-

თაშუა როფის ფართობზე ძირითადი საძიებო ნავთობგაზშემცველი კომპლე-

ქსის განსაზღვრა-ზედაიურული კარბონატული და ქვიშაქვიანი წყება, რომ-

ლის გადამხურავად წარმოდგენილია ფერადი თიხებისა და ევაპორიტული 

ქანების 100-150 მ წყება. წყებაში აღმოჩენილია ოქუმის ნავთობის საბადო.  

სეისმური და ბურღვითი მონაცემების თანახმად, ზედაიურულ ნავთ-

ობგაზშემცველი კომპლექსი გავრცელებულია გუდაუთის დეპრესიაში (კარ-

ბონატული წყება), სამურზაყანოს ბლოკის ჩრდილო და აღმოსავლეთ ნაწილ-

ში, სამეგრელოს დეპრესიის ჩრდილო ნაწილში და ჭალადიდი-აბაშის სამ-

ხრეთი და აღმოსავლეთ ნაწილში (ქვიშქვები, ალევროლითები). 

დადგინდა საძიებო სამუშაოების ნეგატიური შედეგების მიზეზები: 

- ქვედაიურული სავარაუდო ნავთობგაჯერებული კომპლექსი დიდი 

სიღრმეების გამო ვერ იქნა გახსნილი ჭაბურღილებში; 
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- ქვედაცარცული (ნეოკომური) კირქვები აქტიურ ინფილტრაციის ზო-

ნაში აღმოჩდნენ; 

- შუაიურული ბაიოსი რიონის როფის ტერიტორიაზე მთლიანად წარ-

მოდგენილია ვულკანოგენური წარმონაქმნებით და არ მოიცავს კო-

ლექტორულს თვისებებს; 

- ბათური ქვიშაქვები როფის ტერიტორიის ფარგლებში საერთოდ არ 

დალექილა; 

- ზედაცარცული კარბონატული კოლექტორების მნიშვნელოვანი ნაწი-

ლი რეგიონალური ინვერსიის შედეგად გადარეცხილი აღმოჩნდა, ხო-

ლო ნავთობის ბუდობები დეგრადირებული; 

- როფის მნიშვნელოვან ნაწილში ნეოგენური კომპლექსიდან მიოცენუ-

რი ნალექები ან საერთოდ არ დალექილა ან მათი დიდი ნაწილი ამო-

ვარდნილია ჭრილიდან, დანარჩენი კი წარმოდგენილია დაბალი ხა-

რისხის კოლექტორებით. 

გეოქიმიური კვლევის თანახმად, ოქუმის ნავთობი მაღალი ალბათო-

ბით მეზოზოური, კერძოდ კი ქვედაიურული ასაკის დედაქანების ოჯახიდან 

არის წარმოშობილი. 

კვლევის შედეგების გამოყენების სფერო. რიონის როფის 3D გეოლო-

გიური მოდელი და ჭაბ-ის კორელაციები შეიძლება გამოყენებული იქნას რი-

ონის მთათაშუა როფის დანალექი საფარის გეოლოგიური აგებულების და 

მისი ნავთობგაზშემცველობის დაზუსტების, პერსპექტიული ობიექტების 

რაციონალური ძიების მიზნით. გამოიყო სეისმური ძიების პირველადი 

სტრუქტურები: ზვანდრიპში, ახბიუკი, ახალი ათონი, ფსირცხა, ოხურეი, სა-

ტანჯო, აბედათი, საშურღაო და სხვ. ამ სტრუქტურების ფარგლებში  სავარა-

უდოდ გავრცელებულია ოქუმის ნავთობის ბუდობის პროდუქტიული ჰო-

რიზონტების ანალოგიური ზედაიურული კონგლომერატები და ქვიშაქვები. 

აღნიშნული სტრუქტურები ბურღვისთვის ხელსაყრელ სიღრმეზეა განლა-

გებული (2000-4500 მ) და სეისმური სამუშაოების ჩატარების შემდეგ შესაძ-

ლებელი იქნება ბურღვითი სამუშაოების დაწყება. 
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დისერტაციის მოცულობა და სტრუქტურა. ნაშრომის სრული ტექსტი 

მოიცავს 140 გვერდს. ძირითადი ტექსტი შედგება 5 თავისაგან, 5 ცხრილისა-

გან, 31 ნახაზისაგან და გამოყენებული ლიტერატურის ნუსხისაგან. ნაშრომს 

თან ერთვის დანართი 31 ნახაზისაგან და 15 ცხრილისაგან. 

 

დისერტაციის ძირითადი შედეგები 

თავი I - კვლევის მეთოდები 

 

დისერტაციაზე მუშაობის პროცესში გადაწვეტილი იქნა რეგიონის 

სტრატიგრაფიული, ტექტონიკური, ნავთობგეოლოგიური საკითხები. ამ 

მიზნით საჭირო გახდა გეოლოგიური, საველე და სარეწაო-გეოფიზიკური, 

გრავიმეტრიული, მაგნიტომეტრიული, ბურღვის, გეოქიმიური მეთოდების 

გამოყენება.  

 

1.1. გეოლოგიური კვლევის მეთოდები 

 

გეოლოგიურ-სტრუქტურული აგეგმვა ტარდება რაიონის გეოლოგიუ-

რი აგებულების შესწავლის მიზნით. იკვლევენ ქანის ლითოლოგიურ შემად-

გენლობას, სტრატიგრაფიულ ასაკს, მათი გავრცელების არეალს. ადგენენ 

სხვადასხვა მასშტაბის გეოლოგიურ რუკებს. კვლევის ამ მეთოდით გამოვლე-

ნილია გუდაუთის დეპრესია, სოხუმის ამოწევა, სამხრეთ სამეგრელოს ანტიკ-

ლინორიუმი (სატანჯო, ცაიში, აბადეთი-ნოქალაქევის ანტიკლინები) ოდი-

შის დეპრესია, რიონის-ჭალადიდის პოსტპლიოცენური სინკლინორიუმი, 

ოქუმის სტრუქტურის ცხვირი. დანალექ საფარში გამოიყო ცალკეული სტრა-

ტიგრაფიული ერთეული და შესრულდა მათი ლითოლოგიური დანაწილება. 
 

1.2. ბურღვის მონაცემების ანალიზი 

 

ბურღვის შედეგების ანალიზი გამოიყენება ჭრილის სტრატიგრაფიის, 

ლითოლოგიის, კოლექტორული თვისებების, ტექტონიკური რღვევების 
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სიღრმეების, ნავთობგაზშემცველი ინტერვალების დასადგენად.  ამ მიზნით 

სრულდება კერნისა და შლამის აღწერა, კაროტაჟული მონაცემების შესწავლა.  

რიონის მთათაშუა როფის ფარგლებში პირველი ღრმა ჭაბურღილი გა-

იბურღა 1946 წ. ჭაბ ფოთი-1. სიღრმე -2654 მ. შემდგომში ჭაბურღილები გა-

ბურღულ იქნა ჭალადიდის, ქვალონის, ყულევის, საღვამიჩაოს, სამტრედიის, 

მენჯის, ხობის, ზენას, ცაიშის, ზუგდიდის, სატანჯოს, გალის, საბერიოს, 

ოჩამჩირის, ოხურეის, მოკვა-პოქვეშის, ოქუმის, ტამიშის, კინდღის, დრან-

დის, სოხუმის, ბიჭვინთის, გაგრისა და სხვ. ფართობებზე. აღნიშნულ ფარ-

თობებზე გაბურღული იქნა 100-მდე ღრმა ჭაბურღილი, რის შედეგადაც და-

ზუსტდა ცალკეული სტრატიგრაფიული ერთეულების ლითოლოგია და გავ-

რცელების არეალები. აღმოჩენილი იქნა 3 ნავთობის ბუდობი (დასავლეთ 

ჭალადიდი, აღმოსავლეთ ჭალადიდი, ოქუმი) და 25 თერმალური წყლის 

საბადო. დაზუსტდა რიონის მთათაშუა როფის სიღრმული გეოლოგიური 

აგებულების მნიშვნელოვანი საკითხები. 

 

1.3. მაგნიტომეტრიული სამუშაოები და შედეგები 

 

მაგნიტომეტრული ძიება საშუალებას იძლევა გამოვყოთ ანომალური 

მაგნიტური უბნები, დავაზუსტოთ რეგიონალური ხაზობრივი სტრუქტუ-

რები და კრისტალური ფუნდამენტის აგებულება. 

 

1.4. გრავიმეტრიული ძიება და შედეგები 

   

საქართველოს ტერიტორიაზე გრავიმეტრიული ძიება ჩატარებულია 

ვაკე-ბორცვიან ტერიტორიაზე მასშტაბი 1:50 000, ხოლო ბორცვიან-მთიან 

ტერიტორიაზე მასშტაბში 1:200 000. რიონის როფის ფარგლებში გამოვლენი-

ლია ფუნდამენტის რამდენიმე მორფოსტრუქტურული ერთეული: ოჩამჩი-

რის დეპრესია, სამურზაყანო-ოდიშის დეპრესია, ფოთი-ლანჩხუთის დაძირ-

ვა, ცაიშის რაიონში აღინიშნება ფუნდამენტის ამოწევა, რომელიც დაკავშირე-

ბულია სიღრმულ რღვევებთან. 
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1.5. გადატეხილი ტალღების კორელაციური მეთოდი (გ.ტ.კ.მ. КМПВ) 
 

აღნიშნული მეთოდი იკვლევს დანალექი ქანების საფარსა და ფუნდა-

მენტს. ამ მეთოდით შედგენილი იქნა ალპიურამდელი კრისტალური ფუნ-

დამენტის მორფოსტრუქტურული რუკა. რუკის მიხედვით ფუნდამენტი 

დარღვეულია ცალკეულ ბლოკებად. დანალექ საფარში აღინიშნება აღმოსავ-

ლეთიდან დასავლეთ მიმართულებით საფეხურისებრი დაძირვა რღვევების 

საშუალებით და დანალექი ქანების სიმძლავრეების გაზრდა. 

 

1.6. სეისმური ტომოგრაფია 

 

სეისმური ტომოგრაფია წარმოადგენს სეისმური ტალღების ფუნქცი-

ის ტრანსფორმირებას. ძირითადად გამოიყენება სეისმური ტალღის გარბე-

ნის დროის პროექცია ჭრილში. აღნიშნული მეთოდით შესაძლებელია გამო-

იყოს ფუნდამენტი და დანალექი საფარის სხვადასხვა სტრატიგრაფიული 

ჭრილი. 

 

1.7. სარეწაო გეოფიზიკური მეთოდები და შედეგები 

 

ქანების პეტროფიზიკური მახასიათებლებისა და ნავთობგაზშემცვე-

ლობის შესწავლა სრულდება  ელექტრომეტრიული, რადიაქტიური, აკუსტი-

კური და გაზური კაროტაჟის, მექანიკური კვლევების მეთოდებით.  

კომპიუტერული პროგრამების (Divestco, Diji Rule, Nerolog),  საშუალე-

ბით შესრულდა კაროტაჟული დიაგრამების მონაცემების აციფრება, რის 

შემდეგაც ყველა არსებული დიაგრამა გარდაქმნილი იქნა „LAS” ფორმატად. 

შემდგომში „ლას“ ფაილები შეყვანილი იქნა შესაბამისი ჭაბურღილების 

მონაცემებში. პროგრამა „ჯინტელში“ შესრულდა  პეტროფიზიკური პარამე-

ტრების ინტერპრეტაცია: ფორიანობა, შეღწევადობა, ნავთობგაჯერება, თი-

ხის შემცველობა და სხვ. განსაზღვრა, რამაც მკვეთრად გაზარდა სავარაუდო 

პროდუქტიული ფენების გამოვლენის შესაძლებლობა. შემდგომში შერულდა 
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უკვე ჩათვირთული კორატაჟების „ლას“ ფაილების პროგრამულად კორე-

ლაცია ცალკეულ ჭაბურღილებს შორის. ნახ.1. 

 

 
ნახ.1. გადამხურავები და კოლექტორები რიონის აუზის ჭაბურღილების 

ცარცულ ნალექებში 
 

1.8. სეისმური სამუშაოები 

 

რიონის მთათაშუა როფის ტერიტორიაზე ჩატარებულია რამდენიმე   

ასეული გრძივი კმ სეისმური სამუშაოები. მეთოდი ემყარება სეისმური ტალ-

ღების გავრცელების თავისებურებებს ქანებში, რომლის საშუალებით შესაძ-

ლებელია ცალკეული სტრუქტურებისა და ტექტონიკური ერთეულების გეო-

ლოგიური აგებულების დადგენა. 

სეისმური და ბურღვითი მონაცემების გამოყენებით „PETREL” და 

„KINGDOM” კომპიუტერული პროგრამის საშუალებით პირველად საქარ-

თველოში შედგენილი იქნა რიონის როფის ცენტრალური და სამხრეთი ნაწი-

ლის სტრუქტურული მოდელი სამ განზომილებაში (3D) ნახ.2. 
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ნახ.2. რიონის როფის ცენტრალური და სამხრეთი ნაწილის  

სტრუქტურული მოდელი 
 

სეისმური პროფილების და ჭაბურღილების მონაცემების კომპლექსური 

ანალიზის შედეგად შეიძლება დავასკვნათ შემდეგი: 

1. 3D მოდელის შედეგად შესაძლებელია მოკლე პერიოდში შევადგინოთ 

სხვადასხვა მიმართულების გეოლოგიური პროფილები და 2 და 3 გან-

ზომილებიანი სტრუქტურული რუკები.  
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2. გუდაუთის დეპრესიის, სამურზაყანოს ბლოკისა და ოდიშის დეპრე-

სიის ჩრდილო ნაწილებში ბურღვისა და სეისმური მონაცემები არასაკ-

მარისია 3D განზომილებიანი მოდელის შესაქმნელად პეტრელის პრო-

გრამის გამოყენებით. 

3. სეისმური პროფილების დამუშავების შედეგად კომპიუტერული პრო-

გრამა „პეტრელის“ გამოყენებით დადასტურებულად შეიძლება ჩაით-

ვალოს  ანტიკლინური ტიპის ჩაკეტილი სტრუქტურის არსებობა ყუ-

ლევის, ჭალადიდის, საღვამიჩაოს, ეკა-ნოქალაქევის, ქვალონის, ცაიშ-

ის, ზუგდიდის, სატანჯოს, ოჩამჩირის და სხვა ზედაცარცულ და ზე-

დაიურულ ნალექებში.  

4. მონაცემები ლესის ჩაკეტილი სტრუქტურის არსებობაზე არასაკმარი-

სია. საჭიროა დამატებით მაღალი ხარისხის სეისმური სამუშაოების ჩა-

ტარება 

5. სეისმოსტრატიგრაფიული მონაცემების ანალიზი გვიჩვენებს, რომ 

მესამეული ასაკის ქანები რიონის როფის ფარგლებში, განლაგებულია 

უთანხმოდ მეზოზოური ასაკის ქანებზე. 

6. რიონის როფის უმეტეს ნაწილში აღინიშნება დალექვის პროცესის შეს-

ვენება ზედაცარცულ და პალეოცენ-ეოცენს შორის. 

2D 
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7. ამავე პერიოდიდან (პალეოცენ-ეოცენი) რიონის როფის ცალკეულ ნა-

წილში (ცენტრალური სამეგრელო, აბაშა-ქუთაისის სამხრეთი ნაწილი) 

ილექებოდა მცირე სიმძლავრის 0.33 კმ ნალექები, ოჩამჩირის დეპრე-

სიაში - 0.5კმ. 

8. მაიკოპურ პერიოდში დალექვის ტემპი გაიზარდა გუდაუთა-ოჩამჩი-

რის ზოლში (ბიჭვინთა 0.7 კმ). 

9. რიონის როფის ცენტრალური ნაწილის დასავლეთით (ჭალადიდი, 

ქვალონი, ცაიში, ოჩამჩირე) ქვედაცარცის კარბონატული წყების ქვეშ 

განლაგებულია ფერადი ევაპორიტული-ტერიგენული ნალექები. ამ 

წყების ქვეშ გვხვდება მძლავრი ეფუზიური კომპლექსი, რომელიც ძი-

რითადად წარმოდგენილია ბაზალტებით. ამ წყების საერთო სიმძლავ-

რე 2000 მ-ს აღემატება. (ცაიში -5 არასრული სიმძლავრე 2280 მ). 

10. რიონის როფის ჩრდილოეთით, აღმოსავლეთით და სამხრეთით ზედა-

იურული ოქსფორდულ-ტიტონურ დროში ილექებოდა ქვიშაქვები, 

გრაველიტები, ბრექჩია-კონგლომერატები, რომლებიც მთავრდება თი-

ხიან-ანჰიდრიტ და ქვიშიანი წყებით. ზედა იურის ამ კომპლექსის სიმ-

ძლავრე 1300 მ-ს აღწევს. ამ კომპლექსის ოქუმის სტრუქტურაში აღმო-

ჩენილია ნავთობის საბადო. 

 

1.9. გეოქიმიური მეთოდები 

 

ნავთობისა და გაზის საბადოების ძიებაში ნავთობქიმიური კვლევის 

თანამედროვე მეთოდები ემყარება გეოლოგიურ ჭრილში ორგანული ნახ-

შირბადით მდიდარი ქანების გამოვლენას. კერნისა და შლამის სისტემატური 

ლაბორატორიული შესწავლის შედეგად დგინდება ნახშირბადის მომწიფე-

ბის კატაგენეზის ხარისხი, ნახშირწყალბადების გენერაციის და მიგრაციის 

გზების დადგენა.  
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2020 წ. ავსტრიის ლეობენის უნივერსიტეტის მიერ შესწავლილი იქნა 

რიონის მთათაშუა როფისა და მის ფარგლებს გარეთ გავრცელებული იურუ-

ლი, ცარცული და ეოცენური ქანების გეოქიმიური პირობები. 

1. ამ მონაცემების მიხედვით პალეოცენური, შუაეოცენური, ქვედაცარ-

ცული ნალექები ძირითადად იმყოფებიან ნახშირწყალბადების გე-

ნერაციის საწყის სტადიაში და მათ არ შეეძლოთ ნავთობის გენერი-

რება. ისინი არ შესულან „ნავთობის ფანჯრის“ ზონაში. რაც შეეხება 

ქვედა და შუა იურულ ნალექებს მათი ნაწილი იმყოფება „ნავთობის 

ფანჯრის“ ზონაში, ნაწილი გადავიდა გაზის გენერაციის სტადიაში.  

2. ოქუმის და ჭალადიდის ნავთობის პარაფინების მაღალი შემცველობა 

და კომპონენტური შემადგენლობა მიუთითებს, რომ რიონის დეპრე-

სიაში არსებული საბადოების ფორმირებაში, ძირითად როლს თამა-

შობს ღრმად განლაგებული, მეზოზოური ასაკის კომპლექსის ცალკეუ-

ლი სტრატიგრაფიული ერთეულები (ქვედა და შუაიურული, ალბურ-

სენომანური), რომელთა გეოქიმიურმა შესწავლამ რიონის დეპრესიის 

პერიფერიებზე რიგ შემთხვევებში იმედის მომცემი შედეგები აჩვენა.  
 

2. რიონის მთათაშუა როფის გეოლოგიური აგებულება 

2.1 როფის გეოლოგიური საზღვრები 
 

რიონის მთათაშუა როფს ჩრდილოეთით ესაზღვრება დიდი კავკა-

სიონის სამხრეთი ფერდობის გაგრა-ჯავის ზონა, სამხრეთით-თრიალეთის 

ნაოჭა სისტემის და გურიის ქვეზონა (მთებისწინა როფი) და ჩრდილო ქვე-

ზონა, რომლებისგანაც გამოყოფილია სიღრმული რღვევებით. აღმოსავლე-

თით მას ესაზღვრება იმერეთის ამოწევა. დასავლეთ მიმართულებით როფი 

თანდათან ფართოვდება და გადადის უფრო მსხვილ შავი ზღვის ღრმულში. 

 

2.2. ოროჰიდროგრაფია 

 

საქართველოს ფიზიკურ-გეოგრაფიული დარაიონების მიხედვით, რი-

ონის მთათაშუა როფი შედის კოლხეთის ოლქის (ბარის) შემადგენლობაში. 
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მისი აღმოსავლეთი ნაწილი მდებარეობს ქუთაისიდან, დასავლეთით კუ-

რორტ მალთაყვასთან და გაგრასთან. ჩრდილო-დასავლეთით  და სამხრე-

თით მას ესაზღვრება დიდი კავკასიონის და მცირე კავკასიონის მთისწინა 

ბორცვიანი ზოლი. 

რიონის როფის ტერიტორია კვეთს მდინარეებს კოდორი, გუმისთა, 

ანარა, ოქუმი, ენგური, ხობი, ტეხურა, აბაშა, რიონი. ტერიტორიის აბსოლუ-

ტური ნიშნული მერყეობს 0-დან 500 მ-მდე. იგი მჭიდროდაა დასახლებული. 

აქ მდებარეობს დიდი ქალაქები: ქუთაისი, ფოთი, სოხუმი და სხვ. ტერიტო-

რია დაქსელილია ელ. გადამცემი ხაზების მჭიდრო ქსელით, საავტომობილო 

და სარკინიგზო მაგისტრალებით. 
 

2.3. გეოლოგიური შესწავლის ისტორია 
 

რიონის მთათაშუა როფის გეოლოგიური აგებულების შესწავლა საუ-

კუნე ნახევარს მოიცავს. პირველი ცნობები გვხვდება XIX საუკუნის 70-იანი 

წლებიდან, როდესაც დაიწყო გურიის ნავთობგამოსავლების შესწავლა. ამ 

პერიოდიდან ნავთობის ძიებას და გეოლოგიურ კვლევას აწარმოებდნენ 

რუსი და უცხოელი გეოლოგები ს.სიმონოვიჩი (1873-1885წ), პ.დავიდოვი,  

ე.ფურნიე, გ.აბიხი და სხვები. 

1929 წ შეიქმნა ორგანიზაცია „საქნავთობი“ , რომლის შემდეგ დაიწყო 

პერსპექტიული რეგიონების სისტემატური შესწავლა, რასაც დიდად შეუწყო 

ხელი საყრდენი ჭაბურღილების ბურღვამ. ფოთი-1, (სიღრმე 2654 მ), მოქვა-1 

(სიღრმე 2655 მ), ბზიფი-1 (სიღრმე 2040 მ), ცაიში-1 (სიღრმე 3728 მ). 

სპეციალური სტრატიგრაფიული, ლითოლოგიური, გეოქიმიური და 

გეოფიზიკური კვლევები მიმდინარეობდა 1930-2020 წლებში. ამ კვლევებში 

მონაწილეობდნენ მოსკოვისა და ლენინგრადის სამეცნიერო კვლევითი ინ-

სტიტუტების სპეციალისტები. ამ პერიოდში საკმაოდ ღრმად იქნა შესწავლი-

ლი რიონის როფის ქანების ლითოლოგია, სტრატიგრაფია, კოლექტორული 
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თვისებები, ქანებისა და ნავთობის გეოქიმიური პარამეტრები, ჰიდროგეო-

ლოგია და ჰიდროდინამიკა. აღნიშნული შრომების მოკლე ჩამონათვალი 

აღნიშნულია დისერტაციის ლიტერატურის სიაში. 
 

2.4. სტრატიგრაფია 

 

რიონის მთათაშუა როფის გეოლოგიურ აგებულებაში მონაწილეობენ   

ქვედაიურული, შუა იურული, ზედა იურული, ქვედა ცარცული, ზედა ცარ-

ცული, პალეოცენურ-ეოცენური, ოლიგოცენ-ქვედა მიოცენური, შუა და ზედა 

მიოცენური, პლიოცენური და პოსტ პლიოცენური ნალექები. 

იურული სისტემა -J 

ქვედა იურა.   წარმოდგენილია ტერიგენული წარმონაქმნებით-კვარც-

არკოზული ქვიშაქვებით და კონგლომერატებით, მერგელებით, მოწითალო 

კირქვებით, ალევროლიტებით. აღნიშნული ნალექები მაღალი ალბათობით 

გავრცელებულია რიონის როფის ტერიტორიაზე. 

შუა იურა. ბაიოსური იარუსი. რიონის მთათაშუა როფის მთლიან ტე-

რიტორიაზე ბაიოსის დროს გროვდებოდა ანდეზიტურ-ბაზალტური და 

ბაზალტური წარმონაქმნები. 

ბათური იარუსის დროს რიონის როფის ტერიტორია გახმელეთდა. გა-

მონაკლისია აფხაზეთის ჩრდილო-დასავლეთი ნაწილი, სადაც ილექებოდა 

არგილიტები, ალევროლიტები, კვარცარკოზული ქვიშაქვები, ნახშირიანი 

ფიქლები. სიმძლავრე 100-300 მ. 

ზედა იურა. რიონის როფის ცენტრალურ და დასავლეთ ნაწილში 

ზედაიურული ნალექები წარმოდგენილია ევაპორიტულ-ტერიგენული ნა-

ლექებით-მოწითალო-მოყავისფრო თიხებით, რუხი ალევროლიტებით, ჰა-

ლიტებით და ანჰიდრიდის თიხებით. ამ ნალექების ქვეშ ბაიოსური ნალექე-

ბის თავზე განლაგებულია მძლავრი ოლოვინიანი ბაზალტების წყება. როფის 

ჩრდილო ნაწილში ამ დროს ილექებოდა კირქვები, ქვიშაქვები, კონგლომერა-

ტები, ხოლო როფის აღმოსავლეთ და სამხრეთ ნაწილში ილექებოდა თიხები, 

ქვიშაქვები, ალევროლიტები, ბაზალტები. სიმძლავრე 1500 მ. 
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ცარცული ნალექები. (აპტ-ნეოკომი). წარმოდგენილია კირქვებით, 

დოლომიტებით. მერგელებით სიმძლავრე 700-1100 მ. 

ალბური სართული ძირითადად წარმოდგენილია მერგელებით, თი-

ხებით და კირქვებით. სიმძლავრე 100-500 მ. 

ზედა ცარცი. სენომანური სართული წარმოდგენილია ტუფოგენური 

ქვიშაქვებით, თიხებით, მერგელებით. სიმძლავრე 50-100 მ 

ტურონული იარუსი წარმოდგენილია ძირითადად კირქვებით. სიმ-

ძლავრე 150-300 მ. 

სენონური წარმოდგენილია მეტნაკლებად კირქვებით, სიმძლავრე 

100-300 მ. 

სამხრეთით ლესის ფართობზე ტურონ-სენონ-დანიური თითქმის 

ყველგან გადარეცხილია. 

პალეოგენური სისტემა. 

პალეოცენ-ქვედაეოცენი ძირითადად წარმოდგენილია ზოოგენური 

კირქვებით. სიმძლავრე 20-80 მ. 

შუა ეოცენი წარმოდგენილია კირქვებით და მერგელებით. სიმძლავრე 

30-100 მ. 

ზედა ეოცენი წარმოდგენილია თიხიანი მერგელებით. სიმძლავრე 50-

200 მ. 

ოლიგოცენ-ქვედა მიოცენი წარმოდგენილია ძირითადად არაკარბონა-

ტული და სუსტადკარბონატული თიხებით და ქვიშაქვებით. სიმძლავრე 200-

700 მ. 

ნეოგენური სისტემა. შუა მიოცენი წარმოდგენილია თიხებით, მერ-

გელებისა და ქვიშაქვების მორიგეობით. სიმძლავრე 200-750 მ. 

ზედა მიოცენი წარმოდგენილია თიხებით, მერგელებით, ქვიშაქვებით, 

ზოგჯერ კონგლომერატებით. სიმძლავრე 250-300 მ. 

პლიოცენი წარმოდგენილია კონგლომერატებით, თიხებით, ქვიშაქვე-

ბით. სიმძლავრე 100-1450 მ. 
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მეოთხეული წარმოდგენილია სხვადასხვა ქანების დაუხარისხებელი 

ნატეხებისაგან. სიმძლავრე 400-500 მ. 

 

2.5. ტექტონიკა 
 

რიონის მთათაშუა როფის ტერიტორიაზე გამოიყოფა 5 ტექტონიკური 

ბლოკი: გუდაუთის, სამურზაყანოს, ოჩამჩირე-ყულევის, ოდიშისა და აბაშის. 

რიონის როფი ჩრდილო-აღმოსავლეთიდან შემოსაზღვრულია რეგიონალუ-

რი რღვევით, აღმოსავლეთით იგი ესაზღვრება იმერეთის ამოწევის ზონას, 

სამხრეთით აჭარა-თრიალეთის  გურიის ქვეზონას. 

გუდაუთის დეპრესიაში გამოიყოფა ლიძავისა და ზვინდრიპშის ან-

ტიკლინები. სამხრეთით მდებარეობს სოხუმის ამოწევა, რომელშიც გამოიყო-

ფა სუბგანედური მიმართულების ნაოჭები-ახბიუკი, ახალი ათონი, ფსირცხა. 

სამურზაყანოს ბლოკი აღმოსავლეთით ესაზღვრება ოდიშის დეპრე-

სიას. გამოიყოფა ტყვარჩელ-თხინეთის, მოქვა-პოკვეშის , ოხურეის ანტიკლი-

ნები და ოქუმის სტრუქტურული ამოწევა. 

ოჩამჩირე-ყულევის ბლოკი. სეისმოძიებით აქ გამოვლენილია დრან-

დის, კინდღის, გალის, ტამიშის, ოჩამჩირის, ოკვინარეს, ყულევის ანტიკლი-

ნები. 

ოდიშის ბლოკი წარმოადგენს რიონის როფის ერთ-ერთ ცენტრალურ 

ერთეულს, რომლის ირგვლივ განვითარებულია ძირითადად სტრუქტურუ-

ლი ელემენტები სატანჯოს, ზუგდიდის, ცაიშის, ეკა-აბადათის ანტიკლინე-

ბი. 

ფოთი-აბაშის ბლოკის ტერიტორიაზე გამოიყოფა ქვალონის, დასავ-

ლეთ და აღმოსავლეთ ჭალადიდის, საღვამიჩაოს სამტრედიის, ლესის ან-

ტიკლინები. 
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III თავი  

რიონის მთათაშუა როფის ნავთობ-გაზ პოტენციალი 

3.1. კოლექტორული თვისებები 

 

ქვედაიურული კომპლექსი შესწავლილია დიდი კავკასიონის სამხრეთ 

ფერდის გასწვრივ. ფორიანობა 5-8%, შეღწევადობა დაბალია, თუმცა რიონის 

დეპრესიის ფარგლებში ქანების მეტამორფიზმის ხარისხი შესაძლებელია 

დაბალი იყოს და კოლექტორული თვისებები გაუმჯობესებული. 

შუა იურა ბაიოსური იარუსი. კომპლექსი რიონის როფის ფარგლებში 

წარმოდგენილია ბაზალტებით, ანდეზიტებით, დაციტებით. ამ მიზეზით 

ბაიოსური ნალექები არ განიხილება, როგორც პერსპექტიული  კოლექტორი. 

ბათური ნალექები რიონის როფის ფარგლებში არ დალექილა. იგი გავ-

რცელებულია უკიდურეს აღმოსავლეთ ნაწილში. იგი შესწავლილია როფის 

მოსაზღვრე ტყიბულის საბადოების ფარგლებში. წარმოდგენილია უხეშ-

მარცვლოვანი ქვიშაქვებით, ფორიანობა 20%-მდე. შეღწევადობა 400-600 მდრ. 

ზედა იურა წარმოდგენილია თიხებით, ქვიშაქვებით კირქვებით, 

ანდეზიტ-ბაზალტებით ოქუმის ჭაბურღილში კაროტაჟული მონაცემებით 

პროგრამა „GINTEL” საშუალებით გამოიყოფა 40-მდე სავარაუდო ნავთობ-

გაჯერებული ქვიშაქვის წყება. მათ შორის 7 ინტერვალი 10-26 მ სიმძლავრი-

საა. 

ქვედა ცარცი. რიონის როფის ფარგლებში ქვედაცარცული ნალექების 

კოლექტორული თვისებების შესახებ სამწუხაროდ მონაცემები მცირეა. 

„საქნავთობის“ ჭაბურღილების კერნული მასალის კვლევის მიხედვით ღია 

ფორიანობა იცვლება შემდეგ ფარგლებში: 

-კირქვებში 3.3-16.6%, შეღწევადობა 10.7 მდრ. 

-დოლომიტებში -2.2-19.5%, შეღწევადობა 66.8 მდრ. 

ზედა ცარცი. ჭაბურღილებიდან ამოღებული კერნის ანალიზის 

მიხედვით ზედაცარცული კირქვების ფორიანობა 4.6-6.1%-ის ფარგლებშია. 

შეღწევადობა 10.7 მდრ. 
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პალეოგენურ-ნეოგენური ნალექები ნაკლები გავრცელებით სარგებ-

ლობენ როფის ფარგლებში, ამიტომ მისი ნავთობგაზშემცველობის პოტენ-

ციალი მეტად შეზღუდულია. 

მონაცემები მათი კოლექტორული თვისებების შესახებ თითქმის არ 

გვხვდება. 
 

3.2. ნავთობგაზშემცველობა 

 

რიონის მთათაშუა როფის მიმდებარე ტერიტორია მდიდარია ნავთო-

ბისა და მისი პარაგენეტული ასოციაციებისა ,,მყარი ბითუმების“ (ასფალ-

ტენების, ოზოკერიტები და სხვ) ზედაპირული გამოვლინებებით. 

 

3.3. ნავთობგაზშემცველი კომპლექსები 

 

რიონის მთათაშუა როფისა და მის მომიჯნავე ტერიტორიებზე ჩატა-

რებული ლითოლოგიური, პეტროფიზიკური და ქიმიური სამუშაოების კომ-

პლექსური შესწავლის შედეგები იძლევა იმის საშუალებას, რომ დანალექი 

ქანების მეზოზოურ-კაინოზოურ კომპლექსში გამოიყოს შემდეგი სავარაუდო 

ნავთობგაზშემცველი კომპლექსი: 

1. ზედაიურული; 

2. ქვედაიურული; 

3. ზედაცარცული (ტურონულ-სენონური); 

 

ზედაიურული ნალექები 

 

ზედაიურული ნალექები რიონის მთათაშუა  როფის  ჩრდილო ნაწილ-

ში (გუდაუთის დეპრესია, სოხუმის ამოწევა) წარმოდგენილია რიფოგენული 

კირქვებით და ქვიშაქვებით. უფრო სამხრეთით კირქვები იცვლებიან ლაგუ-

ნური ფაციესით (თიხები, თაბაშირი, ანგიდრიდი, მარილები და ტუფოგენუ-

რი წარმონაქმნები). 
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ნავთობგაჯერებული კირქვები, დოლომიტები ფართოდ არის გავრცე-

ლებული გაგრა-ბზიფის ანტიკლინალის ფარგლებში ბითუმიზირებული 

კირქვების სიმძლავრე 400 მ-ს აღემატება. ქანებში ბითუმის რაოდენობა ცვა-

ლებადობს 2,5-დან 5,5%-მდე, ზოგიერთ შემთხვევაში კი -14%-მდე. ზედა 

იურა-ნეოკომურ ნავთობგაჯერებული ქანები, რომელიც გავრცელებულია 

ჩრდილო-დასავლეთ აფხაზეთში, უეჭველად მოწმობს ამ რაიონის მნიშვნე-

ლოვან პერსპექტიულობას. გასული საუკუნის 90-იან წლებში აღმოჩენილი 

იქნა ოქუმის ნავთობის საბადო. საბადო მდებარეობს რიონის როფის ჩრდი-

ლო ბორტსა და გაგრა-ჯავის ნაოჭა ზონის შერწყმის ზოლში ოქუმის ამოწე-

ვის სტრუქტურულ ცხვირზე. არსებული გეოლოგიური, გეოფიზიკური, გეო-

ქიმიური მონაცემების კომპლექსურად შესწავლის საფუძველზე ზედაიურუ-

ლი ნალექები სავარაუდოდ პერსპქტიული უნდა იყოს  სხვა ანტიკლინური 

სტრუქტურების ტერიტორიებზე, რომლებიც მდებარეობენ რიონის როფის 

ჩრდილო-აღმოსავლეთ და სამხრეთ-დასავლეთ ნაწილებში. 

 

 
ნახ. 3.1. ზედა იურა. შუა ოქსფორდ-ტიტონური ნალექების პერსპექტიულობის 

რუკა. 
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ნახ. 3.2. ქვედაიურული ნალექების პერსპექტიულობის რუკა 

 

ქვედაიურული ნალექები 

 

რიონის მთათაშუა როფის ჩრდილო-აღმოსავლეთ ნაწილი წარმოდ-

გენილია თიხებით, კვარც-გრაუვაკური ქვისაქვებით, ალევროლიტებით და 

კონგლომერატებით, კირქვებით. ამ ნალექებს არ განუცდია მნიშვნელოვანი 

მეტამორფული ცვლილებები, ისინი ილექებოდნენ ხელსაყრელ ნავთობ-

გაზწარმომქმნელ პირობებში. აქვე უნდა აღინიშნოს, რომ მონაცემები მათი 

სტრუქტურული აგებულების შესახებ თითქმის არ არსებობს (სეისმურ პრო-

ფილებზე მათი გამოყოფა ვერ ხერხდება) 

 

ზედაცარცული ნალექები 

 

ზედაცარცული კარბონატული კომპლექსი წარმოდგენილია პოლი-

ტომორფული ნაპრალოვანი კირქვებით (ტურონ-სენონი). აღნიშნულ ნალე-

ქებში აღმოჩენილია ჭალადიდის ნავთობის საბადო. 
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ჭალადიდის ნავთობის საბადო 
 

პირველი სამრეწველო მნიშვნელობის ნავთობი მიღებული იქნა 1952 

წელს ზედაცარცული ნალექებიდან. ჭაბN-9 
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დასავლეთ ჭალადიდის ფართობზე სულ მიღებული იქნა 2479 ტ ნავ-

თობი. მაქსიმალური მოპოვება იყო 1973 წელს-605 ტ. შემდგომში მოპოვება 

შემცირდა და 1976 წლიდან საბადო კონსერვაციაშია. დადასტურებული ნავ-

თობგაჯერებული ფართობი 0.5 კვ.კმ. 

აღმოსავლეთ ჭალადიდში ნავთობი პირველად მიღებული იქნა 1969 

წლის აგვისტოში N4 ჭაბურღილში 4,1-5,0ტ/დღ. ყველაზე დიდ დებიტიანი 

ჭაბურღილი იყო N13, რომლიდანაც ნავთობის დებიტი იყო, 44-82 ტ/დღ, რაც 

მიღებული იქნა 1971 წლის აგვისტოში. 

მაქსიმალური მოპოვება აღმოსავლეთ ჭალადიდში შეადგენდა 3586 ტ 

1972 წელს, შემდგომში მოპოვება თანდათანობით ეცემა. სულ მოპოვებული 

იქნა 27 ათასი ტ.  

1994 წლიდან ჭალადიდის ნავთობის საბადო სხვადასხვა მიზეზის 

გამო კონსერვაციაშია. 

ნავთობი მიღებული იქნა ზედა ცარცის სულ ზედა კარბონატული 

ფენიდან, რომლის სიმძლავრეა 10-15 მ. 

ჭალადიდის სტრუქტურაზე ზედაცარცულ ნალექებში ძიების შეწყვე-

ტის ძირითადი მიზეზი იყო ბურღვის უარყოფითი შედეგები. 13 გაბურღუ-

ლი ჭაბურღილიდან მხოლოდ 3-ში იქნა მიღებული ნავთობი, ისიც ხანმოკლე 

დროის განმავლობაში.  

მეორე მიზეზი ბურღვის შეწყვეტისა იყო ზედაცარცული კირქვების 

დაბალი კოლექტორული თვისებები და მცირე მარაგები. 

მიუხედავად აღნიშნული პირობებისა, ცარცული ასაკის კირქვები ჭა-

ლადიდის ანტიკლინურ სტრუქტურასა და მეზობელ სტრუქტურებზე კვლავ 

რჩება პერსპექტიულ ობიექტად ნავთობისა და გაზის ძიების თვალსაზ-

რისით. 

 

4. რიონის როფის ჰიდროგეოლოგია 

 

ცარცულ ნალექებში გამოვლენილია ორი განსხვავებული რეჟიმი: ელი-

ზური (სედიმენტაციური) და ინფილტრაციული. 
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ელიზური წყალწნევითი სისტემა გავრცელებულია რიონის როფის 

სამხრეთ-დასავლეთ ნაწილზე. როფის დანარჩენ ნაწილში გავრცელებულია 

ინფილტრაციული რეჟიმი. დიდი კავკასიონის სამხრეთ ფერდზე გაშიშვლე-

ბული ცარცული ნალექები წარმოადგენენ აღნიშნული ინფილტრაციული 

რეჟიმის კვების არეს. 

 

თერმული წყლები 

 

რიონის მთათაშუა როფის ტერიტორიაზე დიდი გავრცელებით სარგებ-

ლობს ქვედაცარცული თერმული წყლების კომპლექსი სამეცნიერო ლიტერა-

ტურაში ცნობილია როგორც ნეოკომის კირქვების წყალშემცველი ჰორიზონ-

ტი. აღნიშნულ ჰორიზონტში გამოიყოფა კარსტული, კარსტულ-ნაპრალოვა-

ნი და ნაპრალოვან-ფოროვანი ტიპის კოლექტორები. 

ნეოკომური ნალექები გახსნილია მრავალი ჭაბურღილებით და ხასია-

თდებიან მაღალი დებიტებით 1000-6000 მ3/დღ, ტემპერატურა 70-1060C და 

დაბალი მინერალიზაციით.  

რიონის როფის ენერგეტიკული პოტენციალის გამოყენების საქმეში 

დიდი მნიშვნელობა აქვს თერმული წყლების შესწავლას. ამჟამად როფის 

ტერიტორიაზე გახსნილია თერმული წყლების 25 საბადო. 

რიონის მთათაშუა როფის ფარგლებში არსებული გეოთერმული წყლე-

ბის რესურსების გამოყენების შემთხვევაში შესაძლებელია 288 მეგავატი ელ-

ექტროენერგიის გამომუშავება. 

 

5. ნავთობისა და გაზის რესურსები 

 

რიონის მთათაშუა როფის ფარგლებში ამჟამად აღმოჩენილია ნავთო-

ბის 2 საბადო: ჭალადიდი (ზედაცარცული ნალექები) და ოქუმი (ზედაიურუ-

ლი ნალექები). 
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მარაგების შეფასების არსებული წესების თანახმად ჭალადიდის საბა-

დოს ნავთობის რესურსები შეფასებულია, როგორც პირობითი რესურსები 

C1=74.6 ათასი ტ, მათ შორის აღმოსავლეთ ჭალადიდი C1=54.6 ათასი ტ და და-

სავლეთ ჭალადიდი 20 ათასი ტ. აქვე უნდა აღვნიშნოთ, რომ საქართველოს 

ნავთობისა და გაზის კორპორაციის ბალანსზე ამჟამად აღმოსავლეთ ჭალა-

დიდის საბადოზე ირიცხება ნავთობის დადასტურებული მარაგები 1P=0.374 

მლნ. ტ, სავარაუდო 2P=1.02 მლნ. ტ, რაც ჩვენი აზრით ძლიერ გადაჭარბებუ-

ლია. არ არსებობს დამუშავების გეგმა, რომლის მიხედვით შეიძლება განი-

საზღვროს დადასტურებული მარაგები. 

ოქუმის საბადო გაიხსნა 1990 წ. ქვეყანაში პოლიტიკური პირობების 

გართულების გამო რესურსები ჯერჯერობით შეფასებული არ ყოფილა.  

ოქუმის სტრუქტურის გეოლოგიური შესწავლის, ბურღვისა და პეტ-

როფიზიკური მონაცემების საფუძველზე ნავთობის რესურსები განისაზღვრა 

პირობით კატეგორიაში. 

ნავთობის რესურსები შეფასდა შემდეგი რაოდენობით: 2C=7.8 მლნ მ3 

რიონის როფის ფარგლებში ამჟამად გამოყოფილია რამდენიმე შესაძ-

ლო ნავთობგაჯერებული კომპლექსი - ქვედაიურული, ზედაიურული, ზე-

დაცარცული. რადგანაც ქვედაიურული ნალექების გავრცელების არეალში 

ჩაკეტილი სტრუქტურების არსებობა სეისმური და ბურღვითი მონაცემებით 

დადგენილი არ არის, ამ მიზეზით ნავთობის პერსპექტიული რესურსები 

შეფასებული იქნა მხოლოდ ზედაიურულ ნალექებში და ზედაცარცულ ნა-

ლექებში. 

ზედაიურული ნალექები პერსპექტიულია ლიძავა, ზვანდრიპშის, ახა-

ლი ათონის, ფსირცხის, მოქვა-ფოქვეშის სტრუქტურების ფარგლებში. რად-

განაც სეისმური მონაცემები არასაკმარისია სტრუქტურების ფართობის დასა-

დგენად ზედაიურულ ნალექებში მიღებული იქნა მათი საშუალო ფართობი - 

19-20კმ (ზედაპირული გეოლოგიის მიხედვით). 

ოქუმის ფართობზე 2C კატეგორიაში 1 კვ. კმ ფართობზე განისაზღვრა 

0.65 მლნ. მ3 ნავთობის რესურსები. რესურსების შეფასების ანალოგიური 
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მეთოდის გამოყენებით ზემოაღნიშნულ სტრუქტურებში ნავთობის პერსპექ-

ტიულმა რესურსებმა ზედაიურულ ნალექებში „ყველაზე მისაღები“ კატეგო-

რიაში შეადგინა 225 მლნ. მ3. გაზის პერსპექტიული რესურსები შეფასებული 

იქნა 60 მილიარდი მ3 ოდენობით. 

ზედაცარცული ნალექები ამჟამად პერსპექტიულია მხოლოდ ყულე-

ვის ანტიკლინის ფარგლებში, რომლის ამოსაღები პერსპექტიული რესურსე-

ბი ყველაზე „მისაღები“ კატეგორიით შეფასდა 4.6 მლნ მ3. 

ამრიგად რიონის როფის ფარგლებში ნავთობის ამოსაღებმა რესურსებ-

მა  შეადგინა: 

1C=2,874 მლნ. მ3;  2C=7,8 მლნ. მ3;  3C=16.8 მლნ. მ3. 

სულ პერსპექტიული რესურსები ≈ 225 მლნ მ3. 

რაც შეეხება ეოცენურ, მაიკოპურ, მიოცენურ კოლექტორებს ისინი      

როფის ფარგლებში შედარებით ნაკლები გავრცელებით სარგებლობენ და არ 

წარმოადგენენ რეგიონალურ ნავთობგაზშემცველ კომპლექსებს, ხოლო პლი-

ოცენური ნალექები სავარაუდოდ წყალშემცველია. 

 

დასკვნა 

 

1. პირველად საქართველოში გეოლოგიური და გეოფიზიკური მონაცე-

მების კომპლექსური ანალიზის შედეგად, კომპიუტერული პროგრამე-

ბის გამოყენებით („პეტრელი“, „კინგდომი“, „დიჯირული“, „ჯინტე-

ლი“ და სხვ.) მომზადებული იქნა რიონის როფის 3-განზომილებიანი 

მოდელი, რომლის გამოყენებით დროის მოკლე პერიოდში შესაძლებე-

ლია ცალცკეული სტრატიგრაფიული ერთეულების გავრცელების 

მეცნიერული ანალიზი, გეოლოგიური პროფილების და სტრუქტურუ-

ლი რუკების აგება; 

2. პირველად საქართველოში გამოყოფილი იქნა პერსპექტიული ზედაი-

ურული კომპლექსის გავრცელების არეალები და ცალკეული სტრუქ-

ტურები; 
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3. შეფასებული იქნა ოქუმის ნავთობის საბადოს ნავთობის სავარაუდო 

რესურსები, კატეგორია 2C=7.8 მლნ. მ3, რიონის როფის ზედაიურული 

ნალექების პერსპექტიული რესურსები 220 მლნ.მ3. ყულევის ზედაცა-

რცული ნალექების ნავთობის პერსპექტიული რესურსები - 4.6 მლნ.მ3. 

4. სულ პერსპექტიული რესურსები 225 მლნ.მ3, გაზის 60 მილიარდი მ3. 

 

აპრობაცია 

 

სადისერტაციო ნაშრომის ძირითადი საკითხები მოხსენების სახით გა-

შუქდა საერთაშორისო სამეცნიერო-ტექნიკურ კონფერენციასა და კოლოკვი-

უმებზე. 
 

პუბლიკაცია 

 

1. მ. სურამელაშვილი. რიონის მთათაშუა როფის ტექტონიკური აგებუ-

ლება. საქართველოს ნავთობი და გაზი. #34, 2021წ. გვ. 66-70; 

2. მ. სურამელაშვილი, რ. პაატაშვილი. ნავთობ-გაზწარმომქმნელი შესა-

ძლო წყებები რიონის დეპრესიაში. საქართველოს ნავთობი და გაზი. 

#34, 2021წ. გვ. 71-75;  

3. მ. სურამელაშვილი. რიონის დეპრესიის გეოლოგიური აგებულების 

თავისებურებები და ნავთობგაზიანობის პერსპექტივები. პროფ. 

კონსტანტინე კამკამიძის დაბადების 90 წლისთავისადმი მიძღვნილი 

საერთაშორისო სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენციის შრომათა 

კრებული. სტუ 2018 წ. გვ. 306-309;  

4. მ. სურამელაშვილი. კოლხეთის დეპრესიის ლოკალური ამოწევების 
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Abstract 

Software Justification of the Oil-and-Gas Bearing Perspectives of 
the riv. Rioni Intermountain Bed 

 
This Doctor’s thesis is dedicated to the study of the geological construct of 

Rioni intermountain bed sedimentary rocks of the Transcaucasia intermountain area 
and identification of the prospective oil-and-gas bearing complex. 

According to the tectonic zonation diagram of Georgia (E. Gamkrelidze – 
2000), 5 blocks are identified within Rioni intermountain bed, namely: Gudauta, 
Samurzakano, Ochamchire-Kulevi, Odishi, and Abasha blocks. 

Rioni bed geological construct consists of pre-Jurassic metamorphic, crystal 
and Meso-Cainozoic complex formations. According to the lithofacial, faunistic and 
structural-tectonic properties Meso-Cainozoic complex is divided into Lower 
Jurassic Middle Jurassic, Upper Jurassic, Paleogene-Eocene, Oligocene-Lower 
Miocene, Middle and Upper Miocene, Pliocene and Post-Pliocene formations. 

Numerous geological studies, deep drilling operations, gravimetry, 
magnetometry, seismic (correlation of reflected waves, broken wave method, 
common depth point method) survey, downhole seismic logging, seismic 
tomography and geochemical studies have been conducted with the purpose of 
determining the geological construct of the River bed. The named studies continued 
since ’30-ies of the previous century until 2020. 

All the named works are professionally performed according to the 
methodological requirements of the time. They were used to discover 3 oil deposits 
in Rioni bed limits (Western Chaladidi – 1952; Eastern Chaladidi – 1972, in the 
Upper Cretaceous and Okumi in the Upper Jurassic). 

Appraisal of the small portion of Eastern Chaladidi field in 1990 resulted in 
the identification B category resources in the amount of 55 thousand tons. As of 
2020, state balance-listed proved recoverable oil reserves of Eastern Chaladidi field 
equal 1P=0.374 MM t; probable reserves 2P=1.02 MM t, which seems exaggerated to 
us. In our opinion, oil reserves of Chaladidi area should be appraised in the 
contingent category C 1 =74.6 thousand t, including C 1 =54.6 thousand t for Eastern 
Chaladidi and C 1 =20 thousand t for Western Chaladidi. It should be noted that oil 
reserves of Okumi deposit have not been appraised in the later years. 

Currently the accumulated geological and geophysical data is being 
digitalized, processed and interpreted with the help of various software (Devistco, 
Kingdom, Neuralog, Digirule, X-Tomo-LM, Petrel, etc). The results will be used in 
the study of Rioni bed geological construct and in the exploration of new 
hydrocarbon deposits. 

The dissertation will study and confirm the stratigraphy of up to 100 wells, 
and and identify the possible oil-and-gas bearing series. Various software was 
incorporated to correlate the stratigraphic units of wells drilled in different fields, 
seismic-geological and lithological sections of regional seismic lines were developed, 
first time in Georgia – 3D geological model of the central and southern parts of Rioni 
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bed was prepared, followed by gravimetry and magnetometry, structural, lithofacies 
and paleographic mas of individua stratigraphic units. 

According to geochemical studies, Okumi oil abruptly differs from oil from 
any other field of Georgia, which, besides Chaladidi oil, belong to Cainozoic type 
oil. Specifically, they are formed from Upper Eocene-Maykopian source-rocks, but 
other rocks may also participate in their formation. As for Okumi oil, its component 
content, high paraffin composition, relative lack of naphthene hydrocarbons 
indicate with high degree of probability that it is formed from the Mesozoic, more 
specifically, Lower Jurassic formations. 

Complex study of the seismic, drilling, geochemical, facies-paleographic, 
petrophysical data of Rioni intermountain bed and its adjacent area will enable for 
the identification of 2 prospective oil-and-gas bearing sequences with high degree 
of probability, namely: 

1) Lower Jurassic conglomerates, breccia, gritstone, sandstone and siltstone 
of Gudauta depression, Samurzakano block, northern part of Odishi depression and 
easternmost part of Chaladidi-Abasha block. 

2) Carbonaceous and sandy section of the Upper Jurassic – northern part of 
Samurzakano block, east of Odishi block and southern and eastern part of Chaladidi-
Abasha. 

Contingent oil resources of Okumi structure have been appraised in the 
amount of 2C=7.8 MM m 3 , while prospective resources for the remaining 
structures of Rioni bed – in the volume of 225 MM m 3 . Recommendations are 
issued for the implementation of seismic and drilling activities. 
 


