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ლომერატებით არის აგებული. ზედა სარმატი ლი-

ანოტაცია ნინოწმინდის მოედნის დანალექ სა-

თოსტრატიგრაფიულად ორ ნაწილად იყოფა: ზედა,

ფარში ორი სტრუქტურული სართული გამოიყოფა:

კონგლომერატულ და ქვედა, თიხიან-ქვიშაქვიან

ქვედა, პალეოგენური ასაკის ზღვიური ტერიგენული

"წყებებად”. შუა სარმატი წარმოდგენილია თიხებით,

და ვულკანოგენურ-დანალექი (ტურბიდიტული)

ქვიშაქვებით, ალევროლითებით, პირველის პრიმა-

წყებებით აგებული ავტოქთონი და ზედა, ამ უკა-

ტით. რეგიონული ტექტონიკური რღვევის (შეცოცე-

ნასკნელზე ჩრდილო-აღმოსავლეთიდან შემოცოცე-

ბის) შედეგად უმეტესი ჭაბურღილის გეოლოგიური

ბული, ნეოგენური მოლასებით წარმოდგენილი,

ჭრილიდან “ამოვარდნილია” შუა სარმატის ქვედა

ალოქთონი. მეოტურ-პონტური ძირითადად კონგ-

ინტერვალები, ქვედა სარმატი, შუა და ქვედა მიო-
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ცენი, ოლიგოცენის ზედა ნაწილი. ამასთანავე, აღ-

საკვანძო სიტყვები ალევროლითი; გეოლო-

ნიშნული სტრატონების ტერიგენული წარმონაქმნე-

გიური ჭრილი; თიხა; კონგლომერატი; ლითოლო-

ბის ფრაგმენტებთან ერთად, ზოგიერთ ჭრილში

გია; ნალექი; ნაოჭი; სტრატონი; ტექტონიკური რღვე-

გამოიყოფა ქვედა მიოცენის ნავთობშემცველი თი-

ვა; ტუფი; ქვიშაქვა; წყება; ჭაბურღილი.

ხიან-ქვიშიანი ნალექები (საყარაულოს და კოწახურის სართულების ანალოგები). საზღვარი თიხიანქვიშიანი დასტებით აგებულ ოლიგოცენსა და ზედა

შესავალი

ეოცენს შორის, ჩვენი მონაცემებით, ასევე ტექტონი-

ნინოწმინდის საბადო, გარკვეულწილად, სამგო-

კური ხასიათისაა. ამის გამო, მეტწილად, გეოლოგი-

რის ერთიანი ნავთობის საბადოს აღმოსავლურ

ური ჭრილებიდან “ამოვარდნილია” ოლიგოცენის

სეგმენტს წარმოადგენს. ეს ტერიტორია ტექტონი-

ქვედა ჰორიზონტები და ზედა ეოცენის ზედა, ზოგ-

კურად აჭარა-თრიალეთის ნაოჭა ზონის აღმოსავლუ-

ჯერ კი შუა ნაწილი. ზედა ეოცენის შედარებით

რი დაძირვის ფარგლებში მდებარეობს, ადმინისტრა-

სრულ ჭრილებში გამოიყოფა (ზემოდან-ქვემოთ)

ციულად კი საგარეჯოს მუნიციპალიტეტს ეკუთვნის

თბილისის ნუმულიტებიანი და ნავთლუღის წყე-

(სურ. 1). სამგორის საბდო, სტრუქტურული თვალ-

ბები, ამ უკანასკნელის ქვედა ნაწილში - ლიროლე-

საზრისით, სუბგანედური მიმართების რღვევებით

პისიანი ჰორიზონტი. შუა ეოცენის ნავთობგაზშემც-

გართულებული ბრაქიმორფული ნაოჭია, რომლის

ველი ვულკანოგენურ-დანალექი კომპლექსი სამად

პალეოგენურ ნალექებში დასავლეთიდან აღმოსავლე-

ნაწილდება (ზემოდან ქვემოთ): ორთოტუფიტების,

თისკენ თანამიმდევრულად გამოიყოფა სამგორის,

ტუფების და პარატუფიტების "წყებებად"; მათ შო-

პატარძეულის და ნინოწმინდის თაღისებრი ამოწე-

რის შუა დანაყოფი – შრეობრივი ტუფების და მა-

ვები და რომლებთანაც დაკავშირებულია საქართვე-

სიური ტუფების “ქვეწყებებად”. ქვედა ეოცენი და პა-

ლოში ყველაზე მნიშვნელოვანი ნავთობის საბადოე-

ლეოცენი მძლავრი ტერიგენული დასტებით არის

ბი. მონაცემებს მათი გეოლოგიური აგებულების შესა-

აგებული. სტრატიგრაფიულად ქვემოთ განვითარე-

ხებ დაინტერესებულ მკითხველს შეუძლია გაეცნოს

ბული უნდა იყოს ზედა ცარცის კარბონატული (ჭრი-

ე. ვახანიას და დ. პაპავას [1], თ. გოჩიტაშვილის და
ს. ღუდუშაურის [2], ჩვენს პუბლიკაციებსა [3,4] და

ლის ზედა ნაწილში) და ვულკანოგენურ-დანალექი

მრავალ საფონდო ანგარიშში. შესაბამისად, აქ მხო-

(ქვედა ნაწილში) წარმონაქმნები. ზემოთ აღნიშნული

ლოდ ნინოწმინდის საბადოს გეოლოგიური აგებუ-

სტრატონების თავდაპირველი (სედიმენტაციური)

ლების ზოგადი მიმოხილვით შემოვიფარგლებით.

განლაგება უნდა ყოფილიყო თანხმობითი, რაც მოგ-

გეოლოგიური, გეოფიზიკური და ღრმა ბურღვის

ვიანებით დაირღვა მრავალრიცხოვანი რღვევითი

მონაცემებით, ნინოწმინდის მოედანი აგებულია ერთ-

დისლოკაციის შედეგად.

მანეთისგან რეგიონალური რღვევით (შეცოცებით)
გაყოფილი ორი სტრუქტურული სართულისგან. ზე-
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და სართული (ალოქთონი) წარმოდგენილია მიოპ-

სავლეთით კი მას კულისისებურად ენაცვლება მანა-

ლიოცენური, ნაწილობრივ მაიკოპური ასაკის მძლავ-

ვის ანტიკლინი. ნაოჭი ჩრდილოეთიდან და სამხ-

რი მოლასებით, ხოლო ქვედა (ავტოქთონი) – ცარ-

რეთიდან შემოსაზღვრულია ტექტონიკური რღვე-

ცულ-პალეოგენური კარბონატული, ტერიგენული

ვებით და ასიმეტრიული აგებულებით ხასიათდება:

და ვულკანოგენურ-დანალექი ზღვიური კომპლექსე-

შუა ეოცენის სახურავზე მისი ჩრდილოეთი ფრთის

ბით. ალოქთონში გამოიყოფა კავკასიონური მიმარ-

დახრის კუთხე ცვალებადობს 15-200-დან 40-500-მდე,

თების მანავი-კაკაბეთის (ჩრდილო-აღმოსავლეთით)

ხოლო სამხრეთის – 70-800-მდე, ზოგან ყირაზეც დგას.

და პატარძეულის (სამხრეთ-დასავლეთით) რღვევე-

საველე-გეოლოგიური, სეისმური, ბურღვის, სარეწაო-

ბით გართულებული ანტიკლინები და მათ შორის

გეოფიზიკური მონაცემების და ჭაბურღილებიდან

არსებული პალდოს ასიმეტრიული სინკლინი. ავ-

აღებული სერიული შლამების ანალიზის საფუძველ-

ტოქთონში განვითარებულია სუბგანედური (თრია-

ზე ნინოწმინდის მოედნის დანალექ საფარში დადგე-

ლეთური) მიმართების ნინოწმინდის ბრაქიანტიკ-

ნილია სხვადასხვა ხასიათის, ასაკის, მიმართების და

ლინი. ამ უკანასკნელის სიგრძე შუაეოცენურ პრო-

ამპლიტუდის მქონე ტექტონიკური რღვევები. ამათ-

დუქტიულ წყებაში, წყალ-ნავთობის თავდაპირველ

გან მნიშვნელოვანია მაიკოპურ-სარმატულ ნალექებ-

კონტურზე (-2120მ), 9 კმ-მდეა, სიგანე – 1.5-1.7კმ (სურ.

ში განვითარებული შეცოცების ხასიათის რეგიონა-

2). დასავლეთით, პატარძეულის ბრაქიმორფული ან-

ლური რღვევა და, ჩვენ მიერ დადგენილი, მისი ერთ-

ტიკლინისგან იგი გამოყოფილია მცირე ამპლიტუ-

ერთი მთავარი განშტოება, რომლის სიბრტყე ერთმა-

დის უნაგირით და ტექტონიკური რღვევით, აღმო-

ნეთისგან საზღვრავს, მეტწილად, ზედაეოცენურ და
ოლიგოცენურ ნალექებს [3].

სურ. 1. ნინოწმინდა-მანავის მიმოხილვითი რუკა
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ნავთობგეოლოგიური თვალსაზრისით აქ უმთავ-

პერსპექტივებს თუ გავითვალისწინებთ, სულაც არ

რესია ავტოქთონში, შუაეოცენურ ვულკანოგენურ-

იქნება გასაკვირი, ეს მართლაც ფასდაუდებელი მო-

დანალექ ქანებში გახსნილი ნავთობის და გაზის

ნაცემები საქართველოს დახურული ტერიტორიების

(1979 წ.) და ზედა ეოცენის ტერიგენულ კოლექტო-

შესახებ რომ განადგურდეს ან მნიშვნელობა დაე-

რებში აღმოჩენილი (1986 წ.) ნავთობის ბუდობები, აგ-

კარგოს. შპს “Kura Basin Operating Company”-ში (შპს

რეთვე მცირედებიტიანი ბუდობები ალოქთონში –

“GBOC” და “CanArgo”-ს მემკვიდრე) მომუშავე ჩვენი

ქვედა მიოცენსა (2000წ.) და შუა სარმატში (2001 წ.). სა-

პატარა ჯგუფის მიერ უკანასკნელ პერიოდში გამო-

ბადოდან დღემდე სულ მოპოვებულია 1.7 მლნ ტ

ქვეყნებული მონაცემები მხოლოდ მცირე ნაწილია

ნავთობი და 430 მლნ მ3 გაზი.

იმასთან შედარებით, რაც ზემოხსენებული ორგანი-

საწარმოო გაერთიანება “საქნავთობის”, მოგვიანე-

ზაციების ფონდებში ინახება. წინამდებარე ნაშრომი

ბით შპს “GBOC”-სა და “CanArgo Georgia”-ს მიერ ნინო-

სწორედ ამ პრობლემას ეხმიანება, თანაც მასში მხო-

წმინდის მოედანზე გაბურღულია 50-ზე მეტი სა-

ლოდ მცირე ტერიტორიის ლითოსტრატიგრაფიის

ძიებო, შემფასებელი და საექსპლუატაციო ჭაბურღი-

საკითხებს შევეხებით, რაც სულაც არ არის შემთხ-

ლი, მათ შორის უკანასკნელ პერიოდში 7 ჭაბურღილი

ვევითი, ვინაიდან სტრატიგრაფია, როგორც ცნობი-

ჰორიზონტალური ლულით. ვიზუალურად და მიკ-

ლია, გეოლოგიური მეცნიერების ქვაკუთხედია.

როსკოპულად შესწავლილია კერნების ასეულობით

სანამ სათაურში დასმული საკითხის განხილვას

და შლამების ათასობით ნიმუში, განსაზღვრულია

შევუდგებოდეთ, მოკლედ შევეხებით მეთოდური

მიკროფაუნის და ნანოპლანქტონის სხვადასხვა ასა-

ხასიათის იმ ძირითად დებულებებს, რომლებიც სა-

კობრივი კომპლექსი, ჩატარებულია დიდი მოცულო-

ფუძვლად დაედო ჭაბურღილების გეოლოგიური

ბის გეოლოგიური, საველე-გეოფიზიკური, ბურღვი-

ჭრილების სტრატიფიცირებას.

თი, გეოქიმიური, სარეწაო-გეოფიზიკური სამუშაო-

ჭაბურღილების ჭრილების სტრატიფიცირება გუ-

ები და გამოკვლევები. მიღებული მონაცემები თავ-

ლისხმობს გეოლოგიური წარმონაქმნების ლითო- და

მოყრილი და დაცულია “საქართველოს ნავთობის და

ბიოსტრატიგრაფიულ დანაწილებას, სტრატონების

გაზის კორპორაციის” და კერძო ნავთობკომპანიების

ლითოლოგიის და შეფარდებითი ასაკის განსაზღვ-

ფონდებში. სამწუხაროდ, ამ უზარმაზარი მოცულო-

რას, მათი საზღვრების, ურთიერთდამოკიდებულე-

ბის მასალის დიდი ნაწილი ჯერ კიდევ არ არის სა-

ბის, სიმძლავრეების და განლაგების სიღრმის დად-

თანადოდ გაანალიზებული და, რაც მთავარია, გამომ-

გენას, ფაციესური თავისებურებების

ზეურებული. არ შევცდებით თუ ვიტყვით, რომ ამ

სტრატიგრაფიული დანაწილების სქემის შედგენას

მხრივ ნინოწმინდის მოედნის მაგალითი ტიპურია

და კორელაციას. ამ მიზნით გამოიყენება ზედაპირუ-

თბილისის მიმდებარე რაიონის და, საერთოდ, საქარ-

ლი გეოლოგიური შესწავლის, ბურღვის, გაზის კარო-

თველოს სხვა ნავთობგაზიან საბადოებსა და საძიებო

ტაჟის, შლამის და კერნის ანალიზის, საველე და

ფართობებს შორის. არადა უკანასკნელ ათწლეულებ-

სარეწაო გეოფიზიკის მონაცემები. გასათვალისწინე-

ში ჩვენს ქვეყანაში შექმნილ ვითარებას და უახლეს

ბელია ის გარემოება, რომ ბურღვის სპეციფიკიდან
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გამომდინარე, აღნიშნული საკითხების უმეტესობა

კონგლომერატების, კარბონატული უსტრუქტურო

უნდა გადაწყდეს რაც შეიძლება სწრაფად, ოპერა-

თიხების, პოლიმიქტური დაუხარისხებელი ქვი-

ტიულად. როგორც პრაქტიკამ გვიჩვენა, ამ პრობ-

შაქვების და ალევროლითების არათანაბარი მორი-

ლემების მოგვარებაში წამყვანი როლი ენიჭება სე-

გეობა პირველის უპირობო პრიმატით. ელექტრო-

რიული

შესწავლის

კაროტაჟულ (KC) დიაგრამებზე ეს გარემოება აისა-

მონაცემებს [5]. აღსანიშნავია, რომ შპს “GBOC”-მა

ხება დომინირებული მაღალი ხვედრითი ელე-

(შემდგომში შპს “CanArgo”) 1997-2004 წწ. ნინო-

ქტროწინაღობის მქონე დიდი მონაკვეთის შეცვლით

წმინდის მოედანზე ხუთი ღრმა ვერტიკალური და

მაღალი და შედარებით დაბალი ელექტროწინაღობის

შვიდი ჰორიზონტალური ჭაბურღილი გაბურღა.

არათანაბარი მორიგეობით დახასიათებული ინტერ-

ბურღვის პროცესში МБС სტერეოსკოპური მიკროს-

ვალით.

შლამების

მიკროსკოპული

კოპით შევისწავლეთ 4000-ზე მეტი შლამის და

თბილისის მიმდებარე რაიონის ზედასარმატული

კერნის რამდენიმე ასეული ნიმუში.
გეოლოგიური

ჭრილის

ნალექები (ისევე როგორც მათზე ახალგაზრდა წარმო-

სტრატიფიცირებისას

ნაქმნები) ზღვიურ მიკროფაუნას არ შეიცავს; თუ

პირველხარისხოვანი მნიშვნელობა ენიჭება სტრა-

არის, ძირითადად გადალექილია. ამასთან ერთად,

ტიგრაფიული ერთეულების (სტრატონების) გამო-

აღნიშნული სტრატონის დაღმავალ ჭრილში თვალსა-

ყოფას, მათი საზღვრების და, აგრეთვე, რღვევის

ჩინოდ კლებულობს უხეშნატეხოვანი ქანების (პირ-

ზონების დადგენას. საზღვარი რაიონში გავრცე-

ველ რიგში, კონგლომერატების) შემცველობა, ძირი-

ლებულ ყველაზე ახალგაზრდა სტრატონებს –

თადად, თიხების მომატების ხარჯზე. შესაბამისად,

მეოტურ-პონტურსა და ზედა სარმატს შორის,

შესამჩნევად მცირდება ქანების ხვედრითი ელექტრო-

რომელთა ზედაპირული გეოლოგიური ჭრილები

წინაღობის მნიშვნელობები. აღნიშნულის გათვა-

ძირითადად

ნაწილობრივ

ლისწინებით, საზღვარს ზედა და შუა სარმატს შორის

თიხებით და ქვიშაქვებით არის აგებული, პირო-

ჭაბურღილების გეოლოგიურ ჭრილებში ვატარებთ

ბითად შეიძლება გატარდეს ქვარგვალებზე შეჭრის

ფორამინიფერების უკანასკნელი ადგილსამყოფელი-

(ინკორპორაციული) სტრუქტურების არსებობის

დან (შუა სარმატი) სტრატიგრაფიულად დაახლოე-

საფუძველზე. როგორც გამოირკვა, ასეთი სტრუქ-

ბით 300-350 მ-ით მაღლა, ხშირ შემთხვევაში, ძლიერ

ტურები ძირითადად კახეთის ქედის სამხრული

ქვიშიან-ალევრითული სქელი დასტის (100მ) ქვეშ.

ფერდობის მეოტურ-პონტური ასაკის კონგლო-

ამასთან ერთად აღსანიშნავია, რომ ამ ინტერვალის

მერატების ქვარგვალებზე აღინიშნება [6]. რაც შე-

ქვეშ (შუა სარმატის ზედა ნაწილში), გეოლოგიურ

ეხება ჭაბურღილებს, ეს საზღვარი, ჩვენი მოსაზ-

ჭრილში მკვეთრად მატულობს თიხური ფრაქციის

რებით, უნდა გატარდეს იქ, სადაც დაღმავალ გეო-

შემცველობა, რაც KC-ის დიაგრამაზე თითქმის ყო-

ლოგიურ ჭრილში მთავრდება, მეტწილად, კონგ-

ველთვის აისახება ხვედრითი ელექტროწინაღობის

ლომერატებით (ჭრილის საერთო მოცულობის არა-

მნიშვნელობის საფეხურებრივი და საკმაოდ სწრაფი

ნაკლებ 80%) აგებული ინტერვალი და იწყება

შემცირებით, საშუალოდ, 10-15 ომმ-დან 5-8 ომმ-მდე.
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ეს გარემოებები გეოლოგიური ჭრილის აღნიშნულ

ჩაჭერის სახით. გარდა ამისა, რღვევის ზონიდან ამო-

სტრატიგრაფიულ დონეს და წინაღობის კაროტაჟის

ტანილი თიხური ქანების ნატეხებზე, მიკროსკოპით,

დიაგრამის შესაბამის მონაკვეთს რეპერის მნიშვნე-

ხშირად შეიმჩნევა დრესვის სარკეები, ნაკაწრები და

ლობას ანიჭებს. სავარაუდოდ, ზღვიური მიკროფაუ-

ინკორპორაციული სტრუქტურები, შლამში კი მრავ-

ნის გაქრობა და აღმავალ გეოლოგიურ ჭრილში უხეში

ლად არის კალციტის ძარღვების ფრაგმენტები. ეს ყვე-

მოლასების გაბატონება დროში უნდა ემთხვეოდეს

ლაფერი საშუალებას გვაძლევს შედარებით ადვილად

საქართველოს სარმატული სედიმენტაციური აუზის

დავადგინოთ აღნიშნული ტექტონიკური საზღვრის

ორად (კასპიის და შავი ზღვის) გაყოფის ხანას.

მდებარეობა გეოლოგიურ ჭრილში.

ნინოწმინდის და მომიჯნავე მანავის ტერიტო-

გაცილებით რთულია საზღვრის გატარების სა-

რიებზე (აღმოსავლეთით), რეგიონალური ტექტონი-

კითხი ლითოლოგიურად დაახლოებით ერთგვარო-

კური რღვევის (შეცოცების) გამო, შუა სარმატის ქვედა

ვანი ტერიგენული ქანებით აგებულ მაიკოპსა და ზე-

ნაწილი, ქვედა სარმატი, შუა მიოცენი და, ნაწი-

და ეოცენს შორის. ნინოწმინდის მოედანზე ეს საზღ-

ლობრივ, ქვედა მიოცენი, მეტწილად, “ამოვარდნი-

ვარიც, ჩვენი მონაცემებით, მეტწილად ტექტონიკუ-

ლია” გეოლოგიური ჭრილიდან. ამის გამო შუა სარმა-

რია. რღვევის ქვეშ არსებული ქანები (ზედა ეოცენი),

ტის კარბონატული ტერიგენული ნალექები ტექ-

განსხვავებით ზემოთ მდებარესგან (ოლიგოცენისგან),

ტონიკურად ეხება მაიკოპის (მეტწილად ოლიგო-

მეტწილად კარბონატულია და მდიდარია მიკროფაუ-

ცენის) არაკარბონატულ თიხიან-ქვიშიან დასტებს. ეს

ნით. გარდა ამისა, ტექტონიკური რღვევის ზონიდან

გარემოება შესაბამისი ინტერვალის ელექტროკარო-

(რაც კაროტაჟულ დიაგრამაზე აისახება ელექტროწი-

ტაჟულ დიაგრამაზე აისახება, თავდაპირველად,

ნაღობის შედარებით მცირეამპლიტუდიანი ვარდ-

ხვედრითი წინაღობის მაჩვენებლის თანდათანო-

ნით) სტრატიგრაფიულად ქვემოთ, დაახლ. 150-200მ-

ბითი და განუხრელი მატებით, შემდეგ კი (უშუალოდ

ის დიაპაზონში, თანდათანობით მატულობს ელექტ-

რღვევის ზონაში) მკვეთრი, ნახტომისებრი შემცი-

როწინაღობის საერთო მნიშვნელობა, საკუთრივ დი-

რებით, საშუალოდ, 8-10 ომმ-დან 0.8-3.0 ომმ-მდე.

აგრამა კი ძლიერ დანაწევრებული ხდება, რაც აგრე-

გარდა ამისა, რადიოაქტიური (გამა) კაროტაჟის მონა-

რიგად დამახასიათებელია ზედა ეოცენისთვის. სხვა

ცემებით, რღვევისქვეშა მაიკოპურ (ოლიგოცენურ)

თავისებურებებთან ერთად, სწორედ ეს მახასიათებ-

ქანებში თვალსაჩინოდ იზრდება რადიოაქტიური

ლები დავუდეთ საფუძვლად საზღვრის გატარების

ფონის საერთო მნიშვნელობა. აღსანიშნავია აგრეთვე,

საკითხს მაიკოპსა (ოლიგოცენსა) და ზედა ეოცენს

რომ ტექტონიკური რღვევის ზონის და მის ქვეშ

შორის.

მდებარე მაიკოპური ქანების ბურღვის პროცესში ხში-

რაც შეეხება საზღვარს ზედა და შუა ეოცენს შორის,

რია გართულებები ნავთობის და გაზის გამოვლი-

იგი ერთნაირად კარგად ტარდება როგორც ლითო-

ნებების, სარეცხი სითხის შთანთქმის, ჭაბურღილების

ლოგიური ნიშნით (ტერიგენული ქანები სიღრმეში,

კედლების ჩამონგრევის და საბურღი ინსტრუმენტის

_____________________________________
სტუ-ის შრომები – Works of GTU – Труды ГТУ
№2 (516), 2020

56

ISSN 1512-0996
www.shromebi.gtu.ge

დედამიწის შემსწავლელი მეცნიერებები და პლანეტოლოგია – Earth and Planetary Sciences –

Науки изучающие Землю и Планетология

შედარებით მცირე დიაპაზონში, იცვლება ვულკანო-

ულებს შორის ასაკობრივად ყველაზე ძველი პალეო-

გენურ-დანალექი წარმონაქმნებით), ისე კაროტაჟუ-

ცენურად თარიღდება (№100 ჭაბ.). სიღრმეში, მანავის

ლი მონაცემებით – შუაეოცენური ქანების ხვედრითი

მომიჯნავე მოედნის ბურღვის მონაცემების ინტერ-

ელექტროწინაღობა ნახტომისებრად მატულობს, სა-

პოლაციის და სეისმური მონაცემების საფუძველზე,

შუალოდ 8-10 ომმ-დან 30-50 ომმ-მდე.

სავარაუდოა ზედაცარცული კარბონატული და ვულ-

საზღვარი შუა და ქვედა ეოცენს შორის ასევე შე-

კანოგენურ-დანალექი წყებების არსებობა. ამ ნალე-

დარებით იოლად ტარდება ლითოლოგიური და

ქების ქვემოთ მოცემული დახასიათება ძირითადად

კაროტაჟული მონაცემების საფუძველზე. კერძოდ,

ეყრდნობა GBOC და CanArgo ნავთობკომპანიების

ვულკანოგენურ-დანალექი ქანები დაღმავალ გეოლო-

მიერ გაბურღულ ღრმა ჭაბურღილების [7-10], აგრეთ-

გიურ ჭრილში იცვლება ნორმალურ-დანალექი ტერი-

ვე “საქნავთობის” ადრე გაბურღული ათობით ჭაბურ-

გენული წარმონაქმნებით, რაც აჭარა-თრიალეთის

ღილის ბურღვის მასალებს. გამოყენებულია ასევე დ.

ნაოჭა ზონაში და მათ შორის თბილისის მიმდებარე

ბულეიშვილის [11], დ. პაპავას [12], დ. პაპავას და

რაიონში ქრონოსტრატიგრაფიულად ემთხვევა შუა

ვ. გვენეტაძის [13], თ. გოგიშვილის და ე. მამალაძის

და გვიანი ეოცენის საზღვარს. იგი კაროტაჟულ

[14], ლ. თათარიშვილის [15] და სხვათა მონაცემები.

დიაგრამებზე აისახება ხვედრითი ელექტროწინაღო-

კერნებსა და შლამებში არსებული მიკროფაუნა (ძირი-

ბის საკმაოდ მკვეთრი და, ამავე დროს, თანამიმდევ-

თადად ფორამინიფერები) განსაზღვრულია თ. ქუთა-

რული შემცირებით, საშუალოდ, 20-30 ომმ-დან 2-6

თელაძის, ი. ჩუბინიძის, ლ. მაისურაძის, ზ. იმნაძის,

ომმ-მდე. საზღვრის გატარების საკითხი ქვედა ეოცე-

მ. გოდერძიშვილის, ლ. ბიძინაშვილის, კ. ქოიავას,

ნისა და ზედა პალეოცენის ერთგვაროვან თიხიან-ქვი-

ლ. ქაჯაიას, მ. სვანის, ლ. ლომთათიძის, ბ. იაშვილის

შიან დასტებს შორის დღემდე პრობლემურია, ვი-

ნ. შათირიშვილის, ნანოპლანქტონი – თ. ღავთაძის,

ნაიდან ჯერჯერობით ვერ გამოვავლინეთ ხელმო-

ჯ. ათერსაჩის, ტ. უონდერსის მიერ, ქვიერი მასალა

საჭიდი ნიშან-თვისებები მისი ოპერატიულად გა-

მიკროსკოპულად შესწავლილი აქვთ ლ. თათარიშ-

დაწყვეტის თვალსაზრისით.

ვილს და, ნაწილობრივ, ნ. ომიაძეს, ხოლო ვიზუა-

რაც შეეხება ტექტონიკური რღვევის ზონების და-

ლურად, ძირითადად, ვ. გვენეტაძეს.

დგენის მეთოდებს ჭაბურღილების გეოლოგიურ

ჩვენ მიერ უკანასკნელ პერიოდში მოპოვებული

ჭრილში, ეს საკითხი განხილული გვაქვს ჩვენს ერთ-

მასალების კომპლექსური ანალიზის საფუძველზე

ერთ ნაშრომში [5] და, შესაბამისად, მას აღარ შევე-

შედგენილია ახალი ჭაბურღილების სტრატიგრაფიუ-

ხებით.

ლი ჭრილები, ჩატარებულია ათობით ძველი ჭაბურ-

ნინოწმინდის

ბურღვით

ღილის გეოლოგიური ჭრილის სტრატიგრაფიული

გახსნილი დანალექი საფარის საერთო სიმძლავრე

დანაწილების სქემების რევიზია; მიღებული მო-

ხუთ კილომეტრამდეა. მის სტრატიგრაფიულ ერთე-

ნაცემები ასახულია მე-3 სურათზე და I ტაბულაში.
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ძირითადი ნაწილი

და სამხრეთ-დასავლეთით (სინკლინის ფრთებზე)

მეოთხეული (Q) განვითარებულია, ძირითა-

სიმძლავრეები თანდათან მცირდება და, ბოლოს,

დად, რაიონის სამხრეთ და დასავლეთ ნაწილებში.

სტრატონი ისოლება. წარმოდგენილია კონტინენტუ-

წარმოდგენილია, მეტწილად, ალუვიური, დელუ-

რი მტკნარი წყლის უხეშნატეხოვანი ფაციესით (მო-

ვიური, პროლუვიური, ნაწილობრივ ტბიური და

ლასებით) – კონგლომერატებით (შეადგენს გეოლო-

ელუვიური გენეტიკური ტიპებით: თიხნარებით,

გიური ჭრილის საერთო მოცულობის 80-85%-ს), რო-

უსტრუქტურო თიხებით, ქვიშნარებით, ღორღით,

მელთა შორის გავრცელებულია უსტრუქტურო კარ-

ხრეშით, კაჭარით, რიყნარით; მაქსიმალური სიმძ-

ბონატული თიხების, სხვადასხვამარცვლოვანი პო-

ლავრე 80მ-დან 150მ-მდე მერყეობს. რაიონის სამხ-

ლიმიქტური ქვიშაქვების და გრაველიტების, იშვია-

რეთ-აღმოსავლეთით

წიწმატიანის

თად ალევროლითების ლინზები და შუაშრეები (“ში-

ვრცელი დაბლობი, რომლის ზედაპირი შეესაბამება

რაქის წყება”). კონგლომერატები მასიურია, ცალკეუ-

მდ. იორის პირველ ჭალისზედა ტერასას. აქ მეოთ-

ლი დასტის სისქე, საშუალოდ, 3 მ-დან 15 მ-მდე უნდა

ხეულის ალუვიური ნალექების სიმძლავრე, ბურღ-

მერყეობდეს. ძირითადად აგებულია სხვადასხვა

ვის მონაცემებით, 400მ-მდე აღწევს [12].

შეფერილობის მკვრივი, მყიფე, პელიტომორფული

მდებარეობს

და წვრილკრისტალური კირქვების, მტკიცე წვრილ-

ზედა პლიოცენი – აღჩაგილ-აფშერონი (N23a-ap)

მარცვლოვანი ქვიშაქვების, შედარებით იშვიათად

გავრცელებულია რაიონის ფარგლებს გარეთ, ჩრდი-

ეფუზიური ქანების და კაჟების ქვარგვალებით; ცემენ-

ლო-აღმოსავლეთით, გომბორის ქედის სამხრეთ კალ-

ტი, მეტწილად, კრუსტიფიკაციურია და წარმოდგე-

თებზე და სამხრეთ-დასავლეთით, მდ. ივრის ხეო-

ნილია კრისტალური კალციტით, ნაწილობრივ ფო-

ბაში, სადაც უთანხმოდ არის განლაგებული მიო-

როვანი და ფოროვან-ბაზალურია, აგებულია კარბო-

ცენურ ნალექებზე. წარმოდგენილია მტკნარი წყლის

ნატული დაუხარისხებელი ქვიშაქვებით, თიხებით

კონტინენტური ფაციესით (“ალაზნის სერია”), ძირი-

და ალევროლითებით.

თადად, კონგლომერატებით, ნაწილობრივ სხვა-

ზედა მიოცენი – ზედა სარმატი (N13S3) ზედაპირზე

დასხვამარცვლოვანი ქვიშაქვებით, უსტრუქტურო

გავრცელებულია პალდოს სინკლინის ფრთებზე და

თიხებით, გრაველიტებით (400-500მ).

გახსნილია 40 ჭაბურღილში. სრული ჭრილები და-

ზედა მიოცენი – მეოტურ-პონტური (N13m-p), რო-

ფიქსირებულია აღნიშნული სინკლინის ძირში, სხვა-

გორც ჩანს, თანხმობით აგრძელებს ანალოგიური ფა-

გან კი მოჭრილია სხვადასხვა სტრატიგრაფიულ დო-

ციესით წარმოდგენილ ზედა სარმატის ზედა, “კონგ-

ნეზე ეროზიის შედეგად. თანხმობით აგრძელებს შუა

ლომერატულ წყებას”. მისი მეტ-ნაკლებად დასაბუ-

სარმატს და, როგორც ჩანს, ასევე თანხმობით იფარება

თებული ჭრილები გამოიყოფა №№21(150მ), 32(180მ),

მეოტური ნალექებით. მისი სიმძლავრეები სრულ

38(490მ), 47(220მ), 48(150მ), 49(75მ), 53(80მ), 59(45მ)

ჭრილებში თითქმის თანაბრად არის განაწილებული

ჭაბურღილებში და სტრუქტურულად უკავშირდება

და მერყეობს 1250 მ-დან 1385 მ-მდე (იხ. I ტაბულა).

პალდოს სინკლინის ძირს. ჩრდილო-აღმოსავლეთით
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როგორც ცნობილია, თბილისის მიმდებარე რაიო-

თანდათანობით კლებულობს თიხების და ქვიშაქვე-

ნის და მეზობელი ტერიტორიების ზედასარმატულ-

ბის მომატების ხარჯზე. კონგლომერატების ქვარგვა-

პლიოცენური ნალექები ძირითადად აღმავალი ტექ-

ლები აგებულია ნაცრისფერი, მოთეთრო, მოყვითა-

ტონიკური მოძრაობის პროცესშია წარმოქმნილი და

ლო-მოყავისფრო, მომწვანო და ვარდისფერი, ძალზე

მტკნარი წყლის უხეშ მოლასას წარმოადგენს. ზე-

მკვრივი, წვრილკრისტალური და პელიტომორფუ-

დაპირული გეოლოგიური დაკვირვებების, შლამების

ლი, ქვიშიანი და გადოლომიტებული კირქვებით,

და კერნების ანალიზის, ელექტროკაროტაჟული გა-

კარბონატული, წვრილმარცვლოვანი ქვიშაქვებით,

მოკვლევების მიხედვით ზედა სარმატის აღმავალ

მერგელებით, შედარებით იშვიათად მუქი ნაცრის-

გეოლოგიურ ჭრილში შეიმჩნევა შემადგენელი მასა-

ფერი და ყავისფერი კაჟებით, მუქი ნაცრისფერი და

ლის სიმსხოს გაზრდა თიხიან-ქვიშიანიდან გრავე-

შავი ანდეზიტ-ბაზალტებით, მომწვანო-მონაცრისფ-

ლიტ-კონგლომერატულამდე.

კონგლომერატების

რო ტუფებით, რძისფერი კვარცით; ცემენტი ფორო-

ცალკეული შრეები და ლინზები ჩნდება ზედა სარ-

ვანი, ფოროვან-ბაზალური, კონტაქტური და კრუს-

მატის ქვედა ნაწილში, იშვიათად შუა სარმატის ზე-

ტიფიკაციურია, წარმოდგენილია კარბონატული თი-

და ინტერვალებში. მათი შემცველობა აღმავალ

ხებით, ალევროლითებით, ქვიშაქვებით და გრაველი-

ჭრილში თანდათანობით მატულობს და ზედა სარ-

ტებით. თიხები ნაცრისფერი, მოთეთრო-მონაცრისფ-

მატის ზედა ნაწილში გაბატონებულ მდგომარეობას

რო, მოყვითალო

იკავებს. ლითოლოგიური ნიშნის მიხედვით ნინო-

პლასტიკურია, ალევრითულია, კარბონატულია. ქვი-

წმინდის ზედასარმატული წარმონაქმნები, შესაძლე-

შაქვები ნაცრისფერი და მონაცრისფრო-მოყვითალოა,

ბელია, ორ, თითქმის თანაბარი სიმძლავრის (სა-

მტკიცე და საშუალო სიმტკიცისაა, წვრილი, საშუალო

შუალოდ, 500-დან 800მ-მდე), ნაწილად გავყოთ: ქვე-

და მსხვილმარცვლოვანია, კარბონატულია, პოლი-

და, ე.წ. თიხიან-ქვიშაქვიანი და ზედა, კონგლომერა-

მიქტურია; ცემენტი ფოროვანი და ფოროვან-ბაზა-

ტული “წყებები”. №№96, 97, 98 და 100 ჭაბურღილების

ლურია, თიხურ-კარბონატული. ალევროლითები მო-

სერიული

მიხედვით,

ყვითალო-მონაცრისფრო და ნაცრისფერია, საშუალო

კონგლომერატული წყების შუა და ზედა ნაწილები

სიმტკიცისაა, კარბონატულია, ზოგჯერ თიხიანია;

ძირითადად აგებულია კონგლომერატებით (ჭრილის

ცემენტი ფოროვანი და ბაზალურია. შედგენილობის,

მოცულობის 70-80%), იშვიათად თიხებით და ქვიშა-

დაუხარისხებლობის, მომწიფების დაბალი ხარისხის,

ქვებით. ქვედა, თიხიან-ქვიშაქვიანი წყება წარმოდ-

არაცხადად გამოხატული შრეობრიობის, ზღვიური

გენილია თიხებით (55-60%), ქვიშაქვებით (18-20%),

ფაუნის ნაშთების არარსებობის და სხვა ნიშნების

კონგლომერატებით (15-18%), ალევროლითებით (5-

მიხედვით აღწერილი ქანები მტკნარ ან გამტკნარე-

8%), ძალზე იშვიათად თიხიანი მერგელებით. კონგ-

ბულ აუზში წარმოქმნილ დელტურ ნალექებს ჰგავს.

ლომერატები სქელი დასტების, შრეების და ლინ-

მათი მკვებავი ძირითადი წყარო (სუბსტრატი), რო-

ზების სახით (10-15 მ, იშვიათად 40 მ) გავრცელე-

გორც ჩანს, მდებარეობდა კავკასიონის სამხრეთი ფერ-

ბულია, ძირითადად, ჭრილის ზედა, 0-350 მ ინტერ-

დობის ზედაიურულ-ცარცული კარბონატული ფლი-

ვალში, უფრო ღრმად მათი შემცველობა და სისქე

შის გავრცელების ზოლში.

შლამების

ანალიზის
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ზედა მიოცენი, შუა სარმატი (N13S2) ზედაპირზე

ვანი, კარბონატულია, ძირითადად კვარც-მინდვ-

გავრცელებულია, ძირითადად, პალდოს სინკლინის

რისშპატიანია; ცემენტი ფოროვანია, შედარებით

სამხრეთ-დასავლეთ ფრთაზე, ბურღვით კი გაჭრი-

იშვიათად ფოროვან-ბაზალური და ბაზალური, თი-

ლია თითქმის ყველა ჭაბურღილით (იხ. I ტაბულა).

ხურ-კარბონატული. ალევროლითები ღია ნაცრის-

თანხმობით აგრძელებს ქვედა სარმატს და ასევე

ფერი, ნაცრისფერი, მოყვითალო და მონაცრისფრო-

თანხმობით იფარება ზედა ქვესართულით. ჭაბურ-

მომწვანოა, სხვადასხვა სიმტკიცისაა, კარბონატუ-

ღილების ჭრილებში მისი სიმძლავრე არასრულია:

ლია, კვარც-მინდვრისშპატიან-ქარსიანია.

ქვედა ნაწილი, მეტწილად, მოჭრილია რეგიონალუ-

ზედა მიოცენი, ქვედა სარმატი (N13S1) რაიონის

რი რღვევით, ზედა კი გადარეცხილია ეროზიით.

უმეტეს ნაწილში მოჭრილია რეგიონალური შეცოცე-

ასეთ პირობებში სტრატონის არასრული მაქსიმა-

ბით. ტერიტორიის გეოლოგიური აგებულების საერ-

ლური სიმძლავრეები არათანაბრად კლებულობს

თო კანონზომიერებიდან გამომდინარე და სარეწაო-

აღმოსავლეთიდან (1850-1980 მ) დასავლეთისკენ

გეოფიზიკური მონაცემების საფუძველზე იგი, შესაძ-

(300-120 მ), სრულ გამოსოლვამდე და სამხრეთიდან

ლებელია, პირობითად გამოიყოს აღმოსავლეთ და

ჩრდილოეთისკენ (1365-1418 მ-დან 780-838 მ-მდე).

დასავლეთ ნაწილებში, შესაბამისად, პატარძეულის

სიმძლავრეების გაზრდილი მნიშვნელობები, შესაძ-

და ნორიო-კაკაბეთის ანტიკლინების ჩრდილო-აღმო-

ლებელია, შესხლეტა-შეცოცების ხასიათის რღვევე-

სავლეთ ფრთებზე. ძირითადად წარმოდგენილი უნ-

ბით იყოს განპირობებული. შლამების ანალიზის მი-

და იყოს თიხიან-ქვიშაქვიანი დასტებით, რომელთა

ხედვით, შუა სარმატი ძირითადად აგებულია თი-

სიმძლავრე, სავარაუდოდ, მერყეობს 75-122 მ-დან

ხებით (ჭრილის საერთო მოცულობის 65-70%),

(დასავლეთით, №№2 და 12 ჭაბ.) 342-500 მ-მდე

ქვიშაქვებით (15-20%), ალევროლითებით (10-12%),

(აღმოსავლეთით, №№36 და 56 ჭაბ.). ქვედა სარმატი

ძალზე იშვიათად კონგლომერატებით, მერგელებით

ზედაპირზე გავრცელებულია ტერიტორიის სამხ-

და კირქვებით (3-4%). ამასთან, თიხური ქანები გაბა-

რეთ-დასავლეთით, სოფ. პატარძეულის მიდამოებსა

ტონებულია ჭრილის შუა და ქვედა ნაწილებში,

და ივრის ხეობაში, სადაც ძირითადად აგებულია ქვი-

ზედა კი ძირითადად ქვიშიან-ალევრითული ქანე-

შიანი თიხებით და სხვადასხვამარცვლოვანი ქვი-

ბით არის აგებული (250-300 მ). თიხები, ძირითადად,

შაქვებით, პირველის პრიმატით; საერთო სიმძლავრე

ნაცრისფერი, მონაცრისფრო-მოყვითალო და მომწვა-

მერყეობს 200 მ-დან 380 მ-მდე [11]. სამხრეთით, ორ-

ნო-მონაცრისფროა, რბილი ან სუსტად გამკვრივებუ-

მოიანის სინკლინის ძირში, ქვედა სარმატის ჭრილი

ლია, კარბონატულია, მეტ-ნაკლებად ალევრითუ-

იწყება კონგლომერატებით და ქვიშაქვებით, რომ-

ლია და გაჯირჯვების უნარის მქონეა, მცირე ნაწილი

ლებსაც სტრატიგრაფიულად ზემოთ მოუყვება თი-

მერგელოვანია. ქვიშაქვები ნაცრისფერი, ღია ნაცრის-

ხები კირქვების შუაშრეებით; არასრული სიმძლავრე

ფერ-მოთეთრო და მონაცრისფრო-მომწვანოა, მტკიცე

100მ-ია [12].

და საშუალო სიმტკიცისაა, მეტწილად წვრილმარცვ-

შუა მიოცენი (N12) ასევე პირობითად, ძირითადად

ლოვანია, იშვიათად საშუალო- და მსხვილმარცვლო-
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არის გამოყოფილი ტერიტორიის დასავლეთ ნაწილ-

ტექტონიკური ფირფიტაა. სახურავში განვითარე-

ში გაბურღულ ჭაბურღილებში, სადაც რეგიონალუ-

ბული ყველაზე მასშტაბური რღვევის (შეცოცების)

რი რღვევის სიბრტყე მკვეთრად იწევს ზემოთ ჰიფ-

სიბრტყე, საზოგადოდ, ჰიფსომეტრიულად ზემოთ

სომეტრიულად და ასაკობრივად სულ უფრო ახალ-

იწევს აღმოსავლეთიდან დასავლეთით, კერძოდ,

გაზრდა ნალექებს ეხება (№№2, 7, 12, 26, 27, 28, 42

ნინოწმინდის ანტიკლინის აღმოსავლურ პერიკლინ-

ჭაბ.). აგებული უნდა იყოს, მეტწილად, ტერიგე-

ზე მდებარეობს ზღვის დონიდან მინუს 1537მ სიღრ-

ნული ნალექებით, რომელთა სიმძლავრეები, სავა-

მეზე (№56 ჭაბ.), სტრუქტურის ცენტრალურ ნაწილში

რაუდოდ, ცვალებადობს 205 მ-დან (№12 ჭაბ.) 524 მ-

– მინუს 985მ (№100 ჭაბ.) – მინუს 757მ-ზე (№46 ჭაბ.),

მდე (№28 ჭაბ.). დ. პაპავას მონაცემებით [12], ნინო-

დასავლეთ დაბოლოებაზე, პატარძეულის ანტიკლი-

წმინდის დასავლეთით, სოფ. სოფ. ნორიო-საცხენი-

ნის სასაზღვრო ზოლში – +225მ (№2 ჭაბ.) – +284მ-ზე

სის ზედაპირულ ჭრილებში ჩოკრაკული სართული

(№28 ჭაბ.). ამასთანავე, ჩრდილოეთ ფრთაზე მისი

წარმოდგენილია ქვიშაქვებით და ფერადი თიხებით,

ნიშნულები ცვალებადობს მინუს 1793მ-სა (№36 ჭაბ.) –

კონგლომერატების შუაშრეებით (150მ), კარაგანული

მინუს 757მ-ს შორის (№1 ჭაბ.), სამხრეთ ფრთაზე –

და კონკური – კარბონატული თიხებით და ქვიშაქვე-

მინუს 892მ-დან (№15 ჭაბ.) – მინუს 982მ-მდე (№24

ბით (35მ). სამხრეთით, ორმოიანის სინკლინის ფარგ-

ჭაბ.). ძირითადად ამ გარემოებამ განაპირობა მაი-

ლებში, თარხნული აგებულია კარბონატული თიხე-

კოპის სიმძლავრეების და მისი შემადგენელი სტრა-

ბით და მერგელებით, მაიკოპის ტიპის თიხების შუა-

ტიგრაფიული დანაყოფების არათანაბარი განაწი-

შრეებით (20 მ), ჩოკრაკულში გავრცელებულია ქვი-

ლება გეოლოგიურ ჭრილში და ფართობზე. კერძოდ,

შაქვები თიხების თხელი შუაშრეებით (300 მ), კა-

სიმძლავრის მინიმუმები უკავშირდება სტრუქტურის

რაგანული და კონკური წარმოდგენილია, ძირითა-

თაღურ ნაწილს და მერყეობს 52-71მ-დან (№№32, 30

დად, თიხებით, ქვიშაქვების და კირქვების იშვიათი

ჭაბ.) 81-90მ-მდე (№№22, 98 ჭაბ.); აღმოსავლეთ პე-

შუაშრეებით (200მ).

რიკლინზე 220-245მ-მდე იზრდება (№№54, 56 ჭაბ.),

მაიკოპი, ოლიგოცენი+ქვედა მიოცენი (P3+N11),

დასავლეთ ნაწილში სიმძლავრის მატების ინტენსიუ-

რაიონის ტერიტორიაზე, ისევე როგორც აღმოსავლე-

რობა გაცილებით დიდია, მერყეობს 1086მ (№2 ჭაბ.) –

თით, მანავის და, ნაწილობრივ, დასავლეთით, პატარ-

1455მ-ს შორის (№26 ჭაბ.), ჩრდილოეთ ფრთაზე ცვა-

ძეულის მოედნების ფარგლებში, რთულ ტექტო-

ლებადობს 100-352მ-დან (შესაბამისად, №№59 და 35

ნიკურ პირობებში იმყოფება – სახურავიდან (ძირი-

ჭაბ.) 701–1019მ-მდე (№№36 და 5 ჭაბ.). სტრატონის

თადად, შუა სარმატიდან) და საგების მხრიდან (ზედა

მაქსიმალური სიმძლავრეები უკავშირდება ნინო-

ეოცენიდან) შემოსაზღვრულია ტექტონიკური რღვე-

წმინდის სტრუქტურის სამხრულ ფრთას – 1486მ (№18

ვებით [2]. ძლიერ დისლოცირებული, რღვევებით და-

ჭაბ.) – 1726 მ (№24 ჭაბ.). საზოგადოდ, მაიკოპის სიმძ-

სახსრული, თიხიან-ქვიშიანი ქანებით აგებული, თავ-

ლავრეები ნინოწმინდის ანტიკლინის ყველაზე ამო-

დაპირველად მძლავრი, ამჟამად კი მნიშვნელოვნად

წეული ცენტრალური ნაწილიდან იზრდება ოთხივე

შემცირებული ეს გეოლოგიური სხეული ფაქტობ-

მხარეს, განსაკუთრებით კი სამხრეთ-დასავლეთით,

რივად ორი სტრუქტურული სართულის გამყოფი

რაც ამ მიმართულებით რეგიონალური სიბრტყის
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ამოწევით არის გამოწვეული და რაც აქ არსებული

კაროტაჟულ დიაგრამებზე დაბალი ელექტროწინა-

ჭაბურღილების ჭრილებში აღნიშნული სტრატონის

ღობის შესაბამისი ინტერვალის არსებობით, რაც ამ

ახალგაზრდა სტრატიგრაფიული დანაყოფების გამო-

დიაპაზონში ძირითადად თიხური ქანების გავრ-

ჩენას განაპირობებს. არსებული მასალების კომპლექ-

ცელებას გულისხმობს.

სური ანალიზის საფუძველზე ნინოწმინდის სტრუქ-

საყარაულო (N11sc) აგებულია, ძირითადად, ქვი-

ტურის დასავლეთ ნაწილში (№№1, 2, 7, 12, 26, 27, 28,

შაქვებით, თიხების და ალევროლითების, ძალზე

42 ჭაბ.) და, ნაწილობრივ, ჩრდილო ფრთაზე (№№35

იშვიათად კირქვების შუაშრეებით. №78ა ჭაბურღი-

და 78ა ჭაბ.), მაიკოპის ჭრილის ზედა ნაწილში გამოვ-

ლის კერნის და შლამების მიკროსკოპული შესწავლის

ყავით თიხიან-ქვიშიანი დასტებით აგებული ქვედა

საფუძველზე [16], ქვიშაქვები ღია ნაცრისფერი და

მიოცენი; ეს უკანასკნელი ზემოდან (ძირითადად, შუა

მონაცრისფრო-მოყვითალოა, საშუალო სიმტკიცის ან

სარმატიდან)

რეგიონალური

შედარებით სუსტად შეკავშირებულია, არაკარბო-

რღვევის ერთ-ერთი განშტოებით, ხოლო ქვემოთ,

ნატული ან სუსტადკარბონატულია, წვრილი, საშუა-

მეტწილად, თანხმობით უნდა იყოს განლაგებული

ლო და მსხვილმარცვლოვანი, მეტწილად დაუხა-

ოლიგოცენზე.

რისხებელია, ზოგჯერ შეიცავს მმ ზომის სხვადასხვა

შემოსაზღვრულია

ქვედა მიოცენის საერთო სიმძლავრე მერყეობს, ნი-

ხარისხით დამუშავებულ მარცვლებს, კვარც-მინდვ-

ნოწმინდის მოედნის დასავლეთ ნაწილში, 193მ-დან

რისშპატიანი და კვარც-არკოზულია; ქანების ნატე-

(№1 ჭაბ.) 449მ-მდე (№28 ჭაბ.), ჩრდილოეთით – 135მ-

ხები წარმოდგენილია გრანიტოიდებით, კვარციტე-

დან (№35 ჭაბ.) 338მ-მდე (№36 ჭაბ.). შედარებით სრულ

ბით, მჟავე ეფუზივებით და მეტამორფიტებით. ლ.

ჭრილებში წარმოდგენილი უნდა იყოს, ქვედა ნა-

თათარიშვილის და სხვათა მონაცემებით [15], №№35

წილში, საყარაულოს, ხოლო ზედაში – კოწახურის

და 36 ჭაბურღილების კერნების შლიფებში საყარაუ-

სართულების ანალოგებით (იხ. I ტაბულა).

ლოს შესატყვისი ქვიშაქვები აგებულია გრანიტოი-

კოწახური (N11cz), ისევე როგორც მთელი მაიკოპი,

დების დაშლის პროდუქტებით. თიხები მუქი ნაცრის-

ჩვენი ტერიტორიის ზედაპირზე არ შიშვლდება. და-

ფერი, მონაცრისფრო-მოყავისფრო, არაკარბონატუ-

სავლეთით, პატარძეული-ნორიოს ზოლში, დ. ბუ-

ლია, პლასტიკური ან სუსტად გამკვრივებულია,

ლეიშვილის, დ. პაპავას და ვ. გვენეტაძის მონაცე-

ზოგჯერ ფურცლოვანი და ალევრითულია; შეიცავს

მებით [11, 13], კოწახური ძირითადად აგებულია

პირიტის მტვრისებრ მარცვლებს და ქარსების ქერც-

მუქი ნაცრისფერი და მოყავისფრო, არაკარბონატუ-

ლებს. ალევროლითები ღია ნაცრისფერი, სუსტად

ლი, მიკრო- და თხელშრეებრივი იაროზიტიანი თი-

შეკავშირებულია, კარბონატული და არაკარბონატუ-

ხებით, ქვიშაქვების თხელი შუაშრეებით (150-250მ).

ლია, თიხიანია, კვარცმინდვრისშპატ-ქარსიანია; ცე-

შესატყვისი ნალექების გავრცელება უშუალოდ

მენტი ფოროვანი და ბაზალურია. კირქვები მონაც-

ნინოწმინდის ფართობზე შეიძლება ვივარაუდოთ

რისფრო-მოყავისფროა, მტკიცეა, პელიტომორფული

ზოგიერთი ჭაბურღილის ქვედამიოცენურად მიჩ-

და წვრილკრისტალურია, დოლომიტიზებულია.

ნეული გეოლოგიური ჭრილის ზედა ნაწილში,
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I ტაბულის გაგრძელება

ოლიგოცენი (P3), უმეტეს ჭაბურღილში, შუა და,

გამკვრივებულია, არაკარბონატული და სუსტად-

ნაწილობრივ, ქვედა ქვესექციებით უნდა იყოს წარ-

კარბონატულია, ალევრითულია, ჩანართების სა-

მოდგენილი. აგებულია, ძირითადად, არაკარბონა-

ხით დიდი ოდენობის პირიტის მტვრისებრ მარცვ-

ტული თიხებით, არგილიტისებრი თიხებით და არ-

ლებს და მიკროზოლებად დალაგებულ მცენარეულ

გილიტებით, ალევროლითების, ქვიშაქვების და,

დეტრიტუსს შეიცავს; ზოგჯერ შეინიშნება ორგა-

იშვიათად, კირქვების შუაშრეებით. №№97 და 100

ნული ნივთიერებებით გამდიდრებული ლაქებ-

ჭაბურღილების შლამების ანალიზის მიხედვით [9,

რივი უბნები. ქვიშაქვები ნაცრისფერი, მუქი ნაც-

10], თიხური ქანები შეადგენს გეოლოგიური ჭრი-

რისფერი და მონაცრისფრო-მოყავისფრო, იშვია-

ლის მოცულობის 70-80%-ს, ალევროლითები –10-

თად მონაცრისფრო-მომწვანოა, მტკიცეა, მეტწი-

12%-ს, ქვიშაქვები – -10%-ს, კირქვები – 2-3%-ს.

ლად წვრილმარცვლოვანია, კარბონატული და არა-

თიხები ნაცრისფერი, მუქი ნაცრისფერ-მოყავისფ-

კარბონატულია, კვარც-მინდვრისშპატიანი და გრა-

რო და მონაცრისფრო-მოცისფროა, პლასტიკური და
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უვაკურია; ცემენტი ფოროვანი და ფოროვან-ბაზა-

მინიმალური სიმძლავრეები (225-280მ) დაფიქსირე-

ლურია. ალევროლითები ნაცრისფერი, მუქი ნაც-

ბულია აღმოსავლეთ ნაწილში, მაქსიმალური (760-

რისფერი და მოყავისფროა, სხვადასხვა სიმტკიცი-

1124მ) – დასავლეთით (იხ. I ტაბულა). სავარაუდოდ,

საა, სუსტადკარბონატულია, ზოგჯერ 30-40%-მდე

სტრატონის თავდაპირველი სიმძლავრე არანაკლებ

პელიტური მასალის შემცველია, კვარც-მინდვ-

1200-1300მ უნდა ყოფილიყო.

რისშპატ-ქარსიანია. კირქვები მოყავისფრო-მონაც-

ზედა ეოცენი, ნინოწმინდის სტრუქტურის ფარგ-

რისფრო და მოყვითალოა, მტკიცეა, მყიფეა, პელი-

ლებში (ისევე როგორც თბილისის მიმდებარე რაიონ-

ტომორფული და წვრილკრისტალურია, გადოლო-

ში), ფაციესური თავისებურებების მიხედვით იყოფა:

მიტებულია. გარდა აღნიშნულისა, ლ. თათარიშვი-

ზედა, თბილისის ნუმულიტებიან და ქვედა, ნავთ-

ლის მიერ ოლიგოცენის სხვადასხვა სტრატიგრა-

ლუღის წყებებად. პირველი მათგანის სიმძლავრე

ფიულ მონაკვეთში, შლიფებში, აღწერილია მუქი

ყველგან არასრულია და მერყეობს 50-150მ-დან (აღმო-

ნაცრისფერი ფურცელა თიხები, მურა ნაცრისფერი

სავლეთით) 900-1124მ-მდე (დასავლეთით), ხოლო

მერგელები და ნაცრისფერი, მსხვილმარცვლოვანი

მეორესი მეტ-ნაკლებად სრულია და ცვალებადობს

კვარც-არკოზული ქვიშაქვები.

150-170მ-დან (აღმოსავლეთით) 210-240მ-მდე (დასავ-

ზედა ეოცენი (P ) გახსნილია 39 ჭაბურღილში.

ლეთით). თბილისის წყება ძირითადად წარმოდგენი-

ძირითადად წარმოდგენილია ზღვიური ტერიგენუ-

ლია ნაცრისფერი, მეტწილად თხელ- და საშუალოშ-

ლი წყებებით. მისი ზედა საზღვარი ოლიგოცენთან,

რეობრივი, კარბონატული და სუსტადკარბონატუ-

როგორც აღვნიშნეთ, უმეტესწილად ტექტონიკურია.

ლი, პლასტიკური და არგილიტისებრი თიხებით,

აქ, ზოგჯერ, შედარებით მცირე მასშტაბის ურთიერთ-

მტკიცე, წვრილმარცვლოვანი, იშვიათად საშუალო-

პარალელური რღვევების რამდენიმე ზონა ფიქსირ-

და მსხვილმარცვლოვანი პოლიმიქტური და გრაუ-

დება და, შესაბამისად, ლოკალური ტექტონიკური

ვაკური ქვიშაქვებით, ალევროლითებით, მერგე-

ქერცლები გამოიყოფა. რღვევის სიბრტყე, საზოგა-

ლებით. ნავთლუღის წყება აგებულია, ძირითადად,

დოდ, ნაოჭის აღმოსავლეთ ნაწილში სუბჰორიზონ-

მუქი შეფერილობის ქანებით – თხელ- და საშუალო-

ტულია, დასავლეთით, მსგავსად რეგიონალური შე-

შრეობრივი, სუსტადკარბონატული, ზოგჯერ ბიტუ-

ცოცების სიბრტყისა, მკვეთრად იწევს მაღლა ჰიფსო-

მიზებული თიხებით, არგილიტისებრი თიხებით,

მეტრიულად. ქვედა საზღვარი, შუა ეოცენთან, თანხ-

სუსტადკარბონატული, კვარც-მინდვრისშპატიანი და

მობითია ნაოჭის თაღის გამოკლებით, სადაც ზედა

გრაუვაკური, წვრილ- და საშუალომარცვლოვანი ქვი-

ეოცენი მცირე სტრატიგრაფიული უთანხმოებით უნ-

შაქვებით, ალევროლითებით, იშვიათად კირქვებით

და იყოს განლაგებული შუა ეოცენზე [3]. აღნიშნულის

და მერგელებით. წყების ქვედა ნაწილში გამოიყოფა

გამო ნინოწმინდის მოედანზე გაბურღულ არც ერთ

თევზის ქერცლებით მდიდარი ე.წ. ლიროლეპისიანი

23

ჭაბურღილში ზედა ეოცენი თავდაპირველი (სედი-

ჰორიზონტი (15-25მ), რომელიც, ზემოაღნიშნულის

მენტაციური) სიმძლავრით არ არის წარმოდგენილი –

გარდა, წარმოდგენილია აგრეთვე ტუფმერგელებით,

მოჭრილია მისი ზედა და, ზოგჯერ, შუა ნაწილები.
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ტუფკირქვებით, ტუფქვიშაქვებით და ტუფებით.

მძლავრი კომპლექსი ჩვენი რაიონის ფარგლებში თან-

№№97, 98 და 100 ჭაბურღილების შლამების ანალიზის

ხმობით აგრძელებს ქვედაეოცენურ ტერიგენულ წარ-

მიხედვით [8-10], ზედა ეოცენის გეოლოგიურ ჭრი-

მონაქმნებს და ძირითადად ასევე თანხმობით იფა-

ლებში თიხური ქანების საშუალო შემცველობა, სა-

რება ზედაეოცენური, დაახლოებით ერთგვაროვანი,

შუალოდ, 67-76%-ია, ალევროლითების – 12-15%,

თიხიან-ქვიშიანი დასტებით. ამ ნალექების სიმძლავ-

ქვიშაქვების – 7-9%, მერგელების – 3-4%, კირქვების –

რეების მაქსიმუმები (600-800მ) გამოვლენილია ბურღ-

1-2%. ეს ქანები ფორამინიფერების მდიდარ კომპ-

ვით თაბორის, ლისის, საბურთალოს და ვარკეთილის

ლექსებს შეიცავს, რომელთა საფუძველზე ზედა ეოცე-

ფართობებზე. აღმოსავლეთით, სამგორ-პატარძეუ-

ნის ჭრილებში გამოიყოფა მიკროფაუნისტური ზონე-

ლის, ნინოწმინდის და მანავის მოედნებისკენ სიმძ-

ბი (ზემოდან-ქვემოთ): Bolivina antegressa, Globigerapsis

ლავრეები მცირდება, შესაბამისად, 620-700მ, 515-560მ

index, Globigerina turkmenica. გარდა ამისა, კაროტაჟუ-

და 400-480მ-მდე.

ლი მონაცემების, კერნებისა და შლამების ანალიზის

თბილისის მიმდებარე რაიონში შუაეოცენური

საფუძველზე, ნინოწმინდის ზედა ეოცენის შედარე-

ქანების ცალკეული დასტის სიმძლავრე მერყეობს

ბით სრულ გეოლოგიურ ჭრილებში გამოვყავით 11-

რამდენიმე მეტრიდან ათეულ მეტრებამდე. თითო-

მდე ლითოსტრატიგრაფიული ჰორიზონტი [3].

ეული მათგანი, საზოგადოდ, ერთ სედიმენტაციურ

შუა ეოცენი (P22) ნინოწმინდის მოედანზე გახს-

(ტურბიდიტულ) რიტმს შეესაბამება: იწყება შედა-

ნილია 24 ვერტიკალური ჭაბურღილის მიერ სხვადა-

რებით მსხვილნატეხოვანი, სქელი და მასიური

სხვა სტრატიგრაფიულ დონეზე. მათ შორის მხოლოდ

ტუფებით და მთავრდება თხელშრეობრივი პელი-

ოთხმა გაჭრა ეს ნალექები მთლიანად, სახურავიდან

ტური და ვიტროფირული ტუფებით და ტუფიტებით

საგებამდე (№№4, 46, 49, 100 ჭაბ.). კერნის მთლიანი

(ისევე როგორც მთელი შუაეოცენური მასივი). ამას-

ამოღებით (და, შესაბამისი კომპლექსური გამოკვლე-

თანავე, შუა ეოცენის გეოლოგიურ ჭრილში ქანების

ვებით) შუა ეოცენი გაიბურღა №4 ჭაბურღილის მიერ,

მინერალურ-პეტროლოგიური, სტრუქტურულ-ტექს-

დანარჩენ ჭაბურღილში ამოღებული და შესწავლი-

ტურული და პეტროფიზიკური მახასიათებლების,

ლია 53 გრძივი მეტრი კერნი. ამასთან ერთად, №№96,

დანაპრალების ინტენსიურობის, მეტასომატური გარ-

97, 98, 100 ვერტიკალური და შვიდი ჰორიზონტალუ-

დაქმნების ხასიათის თავისებური “დაშრევება” შეი-

რი ჭაბურღილის ბურღვის პროცესში გამოვიკვლიეთ

ნიშნება, რაც გამოიხატება მჟავე და საშუალო მჟავე,

1000-ზე მეტი შლამის ნიმუში. საერთოდ, თბილისის

სხვადასხვამარცვლოვანი, დანაპრალებული და დაუ-

მიმდებარე რაიონის შუაეოცენური ნალექები კარგად

ნაპრალებელი, განსხვავებული მასშტაბის შრეობ-

არის შესწავლილი კომპლექსურად, ვინაიდან მათთან

რიობის მქონე, შეცვლილი და შედარებით საღი ქანე-

არის დაკავშირებული საქართველოს ყველაზე დიდი

ბით აგებული დასტების მორიგეობაში და რაც, თავის

ნავთობის საბადოები.

მხრივ, განსაზღვრავს კოლექტორების და არაკო-

შუა ეოცენის ვულკანოგენურ-დანალექი ქანების
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დანალექ მასივში. ეს ყველაფერი კი, საბოლოო ანგა-

ორთოტუფიტების წყება ძირითადად აგებულია

რიშით, განპირობებულია, ძირითადად, სედიმენტა-

შრეობრივი, დაციტური და ანდეზიტურ-დაციტური,

ციური აუზის თავისებურებებით, ტექტონიკური რე-

პსეფიტურ-პსამიტური და ალევრო-პელიტური, კრი-

ჟიმით, ვულკანური მოქმედების ტიპითა და ხანგრძ-

სტალო-ვიტრო-ლითოკლასტური ტუფებით, ტუფ-

ლივობით, დალექვის დინამიკით, პოსტსედიმენტა-

კირქვებით, ტუფქვიშაქვებით, ტუფარგილიტებით,

ციური გარდაქმნების ხასიათით და ხარისხით და სხვ.

ტუფალევროლითებით. №4 ჭაბურღილის ჭრილში,

ნინოწმინდის და მიმდებარე ტერიტორიების

2384-2386მ ინტერვალში გამოიყოფა ანდეზიტური

შუაეოცენური ვულკანოგენურ-დანალექი კომპლექ-

ლავის განფენი [17]. №№96, 97, 98, 100 ჭაბურღილების

სი ქანების ნივთიერი შედგენილობის, სტრუქტუ-

სერიული შლამების ანალიზის მიხედვით, ორთოტუ-

რულ-ტექსტურული და გარდაქმნის თავისებურებე-

ფიტების წყებაში ტუფების შემცველობა ჭრილის

ბის, პეტროფიზიკური და ხვედრითი ელექტროწინა-

მოცულობის 75-80%-ია, ტუფარგილიტების – 5-20%,

ღობის მაჩვენებლების და სხვა მახასიათებლების მი-

ტუფქვიშაქვების – 4-5%, ტუფკირქვების – 2%, ტუფა-

ხედვით შეიძლება სამ ძირითად ნაწილად დავყოთ:

ლევროლითების – 0.5%. ამ ქანების ხვედრითი ელე-

1) ზედა – ორთოტუფიტების, 2) შუა – ტუფების და

ქტროწინაღობა მერყეობს 5-30 ომმ-დან 75-300 ომმ-

3) ქვედა – პარატუფიტების “წყებები”. ამასთანავე,

მდე. წყებისთვის, საზოგადოდ, დამახასიათებელია

მოცულობით და კოლექტორული თვისებებით გა-

ქანების შემადგენელი ნატეხების ზომების გაზრდა

მორჩეული ტუფების “წყება” ორ დაახლოებით თა-

საგებიდან სახურავისკენ და თიხური კომპონენტების

ნაბარი სიმძლავრის ლითოსტრატიგრაფიულ ერთე-

მატება დასავლეთიდან აღმოსავლეთისკენ.

ულად შეიძლება გავყოთ: ზედა, შრეობრივი და შე-

ტუფების წყება წარმოდგენილია, მეტწილად,

დარებით სახეცვლილი ტუფების და ქვედა, მასიური

დაციტური და ანდეზიტურ-დაციტური, იშვიათად

და მეტ-ნაკლებად საღი ტუფების “ქვეწყებები”. ნი-

ანდეზიტური და ანდეზიტურ-ბაზალტური, ალევ-

ნოწმინდის ჭაბურღილების შედარებით სრულ ჭრი-

რო-პელიტური და პსამიტური, ვიტრო-კრისტალო-

ლებში ორთოტუფიტების წყების სიმძლავრე ცვალე-

ლითოკლასტური, მასიური და შრეობრივი ტუფებით

ბადობს 120მ-დან 212მ-მდე, შრეობრივი ტუფების

(90-95%), რომელთა შორის არის ტუფკირქვების, ტუ-

ქვეწყების – 150მ-დან 260მ-მდე, მასიური ტუფების

ფალევროლითების, ტუფარგილიტების, ტუფთიხე-

ქვეწყების – 190მ-დან 270მ-მდე, პარატუფიტების

ბის და ტუფქვიშაქვების იშვიათი შუაშრეები. აღსა-

წყების – 40მ-დან 90მ-მდე. რაიმე კანონზომიერება

ნიშნავია, რომ №98 ჭაბურღილის მასიური ტუფების

სიმძლავრეების განაწილებაში არ შეინიშნება; გამო-

ქვეწყების ზედა ნაწილში ტუფების დაახლოებით 60%

ნაკლისია ორთოტუფიტების წყება, რომლის სიმძ-

ვიტროფირული სტრუქტურისაა. წყების ამგებელი

ლავრე თითქოს არათანაბრად მატულობს სტრუქ-

ქანების ხვედრითი ელექტროწინაღობა, საშუალოდ,

ტურის აღმოსავლეთი ნაწილისკენ.

300-400ომმ-ია, იშვიათად 900-1200ომმ-საც აღწევს.
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პარატუფიტების წყება აგებულია, ძირითადად,

ზემოთ აღნიშნულ ლითოსტრატიგრაფიულ ერ-

თხელ- და საშუალოშრეობრივი, კრისტალო-ვიტროკ-

თეულებს შორის რაიონის ტერიტორიაზე ყველაზე

ლასტური ტუფების (65-67%), ტუფალევროლითების

პროდუქტიულია ტუფების წყების ზედა, შრეობრივი

(15-17%), ტუფარგილიტების (6-8%), ტუფკირქვების

ტუფების ქვეწყება.

(5-7%) და ტუფთიხების (3-4%) არათანაბარი მო-

ქვედა ეოცენი (P21) გახსნილია მხოლოდ ორ, №№4

რიგეობით (№№4 და 100 ჭაბურღილების კერნების და

და 100 ჭაბურღილში, ამ უკანასკნელში – მთელ სიმძ-

შლამების ანალიზის მიხედვით). ამ ქანების ხვედ-

ლავრეზე; თანხმობით უნდა აგრძელებდეს პალეო-

რითი ელექტროწინაღობის მაჩვენებლები წყების სა-

ცენს და, სავარაუდოდ, ამგვარადვე იფარებოდეს შუა

ხურავიდან საგებისკენ მცირდება, საშუალოდ, 90ომმ-

ეოცენით. მისი მოჩვენებითი სიმძლავრე №100 ჭა-

დან 40ომმ-მდე.

ბურღილში გაზრდილია და ბურღვით შეადგენს
1280მ-ს. აღნიშნული ჭაბურღილის ლულა, შუა ეოცე-

შუა ეოცენის ეს ჭრელი შედგენილობის ვულკა-

ნის ქვედა ნაწილიდან, როგორც ჩანს, შევიდა ნინოწ-

ნოგენურ-დანალექი კომპლექსი სხვადასხვა ინტენსი-

მინდის ანტიკლინის ციცაბოდ დაქანებულ სამხრულ

ურობით არის გარდაქმნილი და სახეცვლილი მეო-

ფრთაში. ამის გამო მკვეთრად გაიზარდა შრეთა მოჩ-

რეული პროცესებით – გაცეოლითებული, გაქლორი-

ვენებითი სიმძლავრეები (1.6–1.8-ჯერ მაინც). ჩვენი

ტებული, გათიხებული, გაპირიტებული და გაკარბო-

გამოთვლებით, ჭეშმარიტი სიმძლავრეები უნდა

ნატებულია (გეოლოგიურ ჭრილში და ფართობზე),

იყოს: შუა ეოცენის – 500–520მ, ქვედა ეოცენის – 710–

რაც, სხვა თავისებურებებთან ერთად, განაპირობებს

730მ, პალეოცენის – 230–250მ (არასრული). ქვედა

მთელი მასივის ძალზე ცვალებად და ანიზოტროპულ

ეოცენის გეოლოგიური ჭრილი წარმოდგენილია, ძი-

ბუნებას.

რითადად, ალევროლითების (35–37%), არგილი-

აღწერილი ლითოსტრატიგრაფიული დანაყოფე-

ტების (26–28%) და თიხების (23–25%) მონოტონური

ბის ანალოგები გამოიყოფა მანავის, სამგორ-პატარ-

მორიგეობით, რომელთა შორის შეინიშნება ქვიშა-

ძეულის, თელეთის და რუსთავის შუაეოცენურ ვულ-

ქვების (5–7%) და მერგელების (2–3%) შუაშრეები.

კანოგენურ-დანალექ წარმონაქმნებში. ამასთან, ორ-

შლამების ფრაქციული ანალიზის მიხედვით ჭრილის

თოტუფიტების წყება უნდა შეესაბამებოდეს თბი-

ზედა ნაწილში ჭარბობს ალევრითული ქანები, შუა

ლისის მიდამოების ტუფბრექჩიების (ოლისტოლი-

და ქვედა ნაწილებში – თიხური (პელიტური). სულ

თების) წყებას, ხოლო ტუფების და პარატუფიტების

ზედა ნაწილში შეინიშნება ტუფების, ტუფარგილი-

წყებები – დაბახანის წყებას.

ტების, ტუფკირქვების და ტუფთიხების იშვიათი

ნინოწმინდის მოედნის ფარგლებში, ფორამინიფე-

შუაშრეები. №4 ჭაბურღილში ქვედა ეოცენის არას-

რების საკმაოდ მდიდარი კომპლექსის საფუძველზე,

რული სიმძლავრე 630მ-ია (ბურღვით). ჭრილის ზედა

დგინდება შუა ეოცენის მხოლოდ ქვედა ზონის – Aca-

ნაწილში, ზემოაღნიშნულის გარდა, ლ. თათარიშვი-

rinina bulbrooki-ს არსებობა [15].

ლის და სხვათა მონაცემებით [15], გავრცელებულია
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აგრეთვე არგილიტისმაგვარი თიხები და ალევრითუ-

დანაწილებულია მიკროფაუნის და ნანოპლანქტონის

ლი კირქვები. ალევროლითები ნაცრისფერია, მეტწი-

შესწავლის საფუძველზე (თ. ქუთათელაძე, ნ. შათი-

ლად საშუალო სიმტკიცისაა, კარბონატული და

რიშვილი, თ. ღავთაძე, ტ. უონდერსი, ჯ. ათერსაჩი).

სუსტად კარბონატულია, თიხიანია, კვარც-მინდ-

ქვიშაქვები ღია ნაცრისფერი, იშვიათად მონაც-

ვრისშპატ-ქარსიანია, ცემენტი ფოროვანი და ბაზა-

რისფრო-მოყავისფრო და მომწვანო შეფერილობისაა,

ლურია, თიხურ-კარბონატული. თიხები ნაცრისფე-

კარბონატული და სუსტად კარბონატულია, კვარც-

რი, ზოგჯერ მოყავისფრო-ლაქებრივი, პლასტიკურია,

მინდვრისშპატიანია, მტკიცე და საშუალო სიმტკი-

მეტწილად გაჯირჯვების უნარის მქონეა (sic!), კარბო-

ცისაა, ჭრილის ქვედა და შუა ნაწილებში არათანა-

ნატულია, ალევრითულია; ჩანართების სახით შეი-

ბარმარცვლოვანია (ზოგიერთი მარცვლის ზომა 3-4

ნიშნება მცენარეული დეტრიტუსი და პირიტის

მმ-ია), ზედა ნაწილში დახარისხებულია, წვრილ- და

მტვრისებრი მარცვლები. აღწერილი ქანები შეიცავს

საშუალომარცვლოვანია;

ფორამინიფერების (თ. ქუთათელაძე, ნ. შათირიშვი-

ქერცლები და ეფუზიური ქანების ნატეხები; ცემენტი,

ლი) და ნანოპლანქტონის (თ. ღავთაძე, ტ. უონდერსი,

მეტწილად, ფოროვანი და ფოროვან-კონტაქტურია,

ჯ. ათერსაჩი) საკმაოდ მდიდარ კომპლექსებს, რაც მათ

იშვიათად ფოროვან-ბაზალური და ბაზალური. არგი-

ადრეეოცენურად ათარიღებს [10].

ლიტები ნაცრისფერი და მოყავისფრო-მონაცრის-

შეინიშნება

ქარსების

მსგავსი ფაციესებით არის წარმოდგენილი ქვედა

ფროა, იშვიათად ნაცრისფერ-მომწვანო, არაკარბო-

ეოცენი მეზობლად მდებარე (აღმოსავლეთით) მა-

ნატული და კარბონატული, ალევრითულია. თიხები

ნავის მოედანზე [18] იმ განსხვავებით, რომ ნინოწ-

გავრცელებულია, ძირითადად, ჭრილის ზედა ნა-

მინდის ფართობზე აღნიშნული სტრატონი ნაკლებად

წილში; ნაცრისფერი, მუქი ნაცრისფერი და მონაც-

ქვიშიანია და შედარებით მძლავრია.

რისფრო-მოყავისფროა, პლასტიკურია, მეტწილად

პალეოცენი (P1) გახსნილია მხოლოდ №100 ჭაბურ-

გაჯირჯვების უნარის მქონეა (sic!), კარბონატული და

ღილში, თანაც, არასრული სიმძლავრით, 4480–4927მ

ალევრითულია.

ინტერვალში. ზემოაღნიშნულის გამო, მისი ჭეშმა-

მეზობლად მდებარე მანავის მოედანზე, პალეო-

რიტი სიმძლავრე 230–250მ-ს არ უნდა აღემატებოდეს.

ცენი, ბურღვის მონაცემებით, რთულ ტექტონიკურ

შლამების მიკროსკოპული შესწავლის შედეგების მი-

პირობებში იმყოფება და ფაციესურად მნიშვნელოვ-

ხედვით, პალეოცენის გეოლოგიური ჭრილი აგებუ-

ნად განსხვავდება ზემოთ აღწერილისგან. კერძოდ,

ლია არგილიტების (41%), ქვიშაქვების (26%) და თიხე-

№11 და №12 ჭაბურღილების პალეოცენის გეოლო-

ბის (17%) არათანაბარი მორიგეობით, რომელთა შო-

გიური ჭრილები აგებულია მცირე სიმძლავრის (20-

რის ალევროლითების (10%), მერგელების (5%) და

50მ) მოყავისფრო-მოშინდისფრო და ნაცრისფერი

კირქვების (1%) იშვიათი შუაშრეები შეინიშნება. სა-

დისლოცირებული თიხებით და არგილიტებით, ხო-

ზოგადოდ, ზედა ნაწილში პელიტური ქანებია გაბა-

ლო №7 ჭაბურღილში, სავარაუდოდ, 223მ საერთო

ტონებული, ქვედაში კი ქვიშიან-ალევრითული დო-

სიმძლავრის თიხიან-ქვიშიანი და კარბონატული

მინირებს. გეოლოგიური ჭრილი პალეონტოლოგიუ-

ქანებით {18}.

რად დათარიღებული და ბიოსტრატიგრაფიულად

ზედა ცარცი (K2), თუმცა არც ერთ ჭაბურღილს არ
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გაუხსნია, მისი არსებობა ჭრილში ივარაუდება მე-

ნინოწმინდის მოედნის ბურღვით შესწავლილი,

ზობელი ტერიტორიების გეოლოგიური აგებულების

დაახლოებით 5კმ-მდე სიმძლავრის დანალექი სა-

და საკუთრივ ნინოწმინდის ფართობზე ჩატარე-

ფარი, სტრუქტურული და ფაციესური თავისებუ-

ბული სეისმური გამოკვლევების საფუძველზე. კერ-

რებების მიხედვით, ორ ნაწილად (სტრუქტურულ

ძოდ, მანავის ფართობზე, ბურღვით გახსნილი ზე-

სართულად) იყოფა. ზედა, ალოქთონი, წარმოდგე-

დაცარცული სექციის არასრული (მაქსიმალური)

ნილია, მეტწილად, მაიკოპურ-პლიოცენური გან-

სიმძლავრე 308მ-ია (№12 ჭაბ.). გეოლოგიური ჭრი-

მარილიანებული და მტკნარი წყლის მოლასური

ლის ზედა ნაწილი, რომელიც სტრატიგრაფიულად

წარმონაქმნებით, ხოლო ქვედა, ავტოქთონი, პალე-

კამპანურ-მაასტრიხტულს შეესაბამება, აგებულია,

ოგენური ასაკის ზღვიური ვულკანოგენურ-დანა-

ძირითადად, კირქვებით და მერგელებით, ხოლო

ლექი და ნორმული ტერიგენული ქანებით. პირველ

ქვედა (კონიაკურ-სანტონური), მეტწილად, ანდე-

მათგანში განვითარებულია საერთო კავკასიონური

ზიტურ-დაციტური ტუფებით [18]. მსგავსი ლითო-

მიმართების ნაოჭები, ხოლო მეორეში – თრიალე-

ფაციესებით უნდა იყოს წარმოდგენილი ზედა

თური (სუბგანედური) ნინოწმინდის დამარხული

ცარცი ნინოწმინდის მოედანზედაც.

ბრაქიმორფული ანტიკლინი. ნალექების თავდაპირველი (ნორმალურ-სედიმენტაციური) განლა-

დასკვნა

გების და მათი სიმძლავრეების განაწილების საერ-

ნინოწმინდის მრავალსართულიანი ნავთობგა-

თო სურათი ხშირად დარღვეულია ტექტონიკური

ზიანი საბადო აღმოჩენილია 1979 წელს. მიუხედა-

რღვევებით. მისი რეკონსტრუქციის და საერთო კა-

ვად იმისა, რომ აქ დღემდე ჩატარებულია დიდი მო-

ნონზომიერებების დადგენის მიზნით, ადრე არსე-

ცულობის გეოლოგიური, ბურღვითი, გეოფიზიკუ-

ბული მასალების ანალიზის გარდა, ძირითადად

რი, გეოქიმიური ხასიათის სამუშაოები და გამოკვ-

ვეყრდნობოდით შპს “GBOC” და “CanArgo”-ს (ამჟა-

ლევები, ბევრი საკითხი ჯერ კიდევ გადასაწყვეტია

მად შპს “KBOC”) ნავთობკომპანიების მიერ უკანასკ-

ან სათანადოდ არ არის შესწავლილი. ეს გარემოება

ნელ პერიოდში გაბურღული ჭაბურღილების სე-

ნაწილობრივ განპირობებულია საბადოს რთული

რიული შლამების ათასობით ნიმუშის მიკროსკო-

აგებულებით, გეოლოგიური ჭრილის არაერთგვა-

პული შესწავლის შედეგებს. ჩვენი შემუშავებული

როვნებით და კატაკლიზმებით დატვირთული ის-

კრიტერიუმებისა და პრინციპების საფუძველზე ჭა-

ტორიით. რაც მთავარია, საბადო (ისევე როგორც სა-

ბურღილების გეოლოგიურ ჭრილებში გამოიყო და

ქართველოში ცნობილი სხვა ნავთობის საბადოები),

დაზუსტდა პალეოცენის, ქვედა, შუა, ზედა ეოცე-

კომპლექსურად არ არის გამოკვლეული და, ცხა-

ნის, მაიკოპის და მიოცენის შესატყვისი ლითოსტ-

დია, არც შესაბამისი შემაჯამებელი პუბლიკაცია

რატიგრაფიული ერთეულები, მათი საზღვრები,

არსებობს. არსებული პრობლემების მცირე ნაწილი

ლითოლოგია,

წინამდებარე ნაშრომშია განხილული, დანარჩენი

ჭრილსა და ფართობზე (მონაცემები ასახულია №3

კი, ჯერჯერობით, ღიად რჩება.

ნახაზზე და I ტაბულაში).
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ნინოწმინდის მოედანზე, გეოლოგიურ წარსულ-

სებრი თიხებით, ქვიშაქვებით და ალევროლითე-

ში, პალეოცენიდან დაწყებული, გვიანი მიოცენით

ბით, ძალზე იშვიათად, დოლომიტიზებული კირ-

დამთავრებული, როგორც ჩანს, თითქმის უწყვეტი

ქვებით. ჩვენი მონაცემებით, ოლიგოცენსა და ზედა

სედიმენტაციური პროცესი მიმდინარეობდა. ალო-

ეოცენს შორის საზღვარი, უმეტესწილად, ტექტო-

ქთონის მოლასურ წარმონაქმნებში, მაიკოპურ-ზე-

ნიკური

დამიოცენურ აღმავალ ჭრილში, შეინიშნება ქანების

სტრატონების სიმძლავრეები ნაკლულია, კერძოდ,

შემადგენელი მასალის სიმსხოს გაზრდა პელიტურ-

ზოგიერთ ჭრილში “მოჭრილია” ოლიგოცენის ქვე-

ალევრითულიდან პსამიტურ-პსეფიტურამდე. მეო-

და ინტერვალი, ზედა ეოცენის ზედა და შუა ნაწი-

ტურ-პონტური ძირითადად კონგლომერატებით

ლები. შედარებით სრულ ჭრილებში ზედა ეოცენის

არის აგებული. ზედა სარმატი, ლითოლოგიური

ზედა

ნიშნით, შეიძლება ორ, თითქმის თანაბარ ნაწილად

ლიტებიანი, ხოლო ქვედაში – ნავთლუღის წყებები;

დაიყოს: ზედა, კონგლომერატული და ქვედა, თი-

ამ უკანასკნელის ფუძეში გაიდევნება შედარებით

ხიან-ქვიშაქვიანი. შუა სარმატი აგებულია, ძირითა-

მცირე სიმძლავრის ე.წ. ლიროლეპისიანი ჰორი-

დად, თიხებით, ქვიშაქვებით, ალევროლითებით,

ზონტი. ზედა ეოცენი ძირითადად წარმოდგენილია

პირველის პრიმატით. უმეტეს ჭაბურღილში, ტექ-

თიხებით, არგილიტისებრი თიხებით, ქვიშაქვებით,

ტონიკური რღვევის (შეცოცების) გამო, გეოლოგიუ-

ალევროლითებით, მერგელებით, იშვიათად ტუფ-

რი ჭრილიდან “ამოვარდნილია” შუა სარმატის ქვე-

მერგელებით, ტუფქვიშაქვებით და ტუფკირქვე-

და ინტერვალები, ქვედა სარმატი, შუა და ქვედა

ბით. შუა ეოცენი აგებულია 500მ-ზე მეტი სისქის

მიოცენი, ოლიგოცენის ზედა ნაწილი. აღნიშნული

ვულკანოგენურ-დანალექი კომპლექსით – სხვადა-

სტრატონების უმეტესობა შეიძლება პირობითად

სხვაგვარი ტუფით, შედარებით იშვიათად ტუფმერ-

გამოიყოს პალდოს სინკლინის ჩრდილო-აღმოსავ-

გელებით, ტუფარგილიტებით, ტუფქვიშაქვებით,

ლურ და სამხრულ-დასავლურ ფრთებში გაბურღი-

ტუფალევროლითებით. ჩვენი მონაცემებით, იგი,

ლი ჭაბურღილების ჭრილებში. წარმოდგენილია,

ლითოსტრატიგრაფიულად, შესაძლებელია, სამ ნა-

ძირითადად, თიხიან-ქვიშიანი დასტებით. ამასთან,

წილად დაიყოს: ზედა – ორთოტუფიტების, შუა –

ნავთობპროდუქტიულობის თვალსაზრისით, მნი-

ტუფების, ქვედა – პარატუფიტების წყებებად. მათ

შვნელოვანია ქვედა მიოცენი, უპირველეს ყოვლისა,

შორის ყველაზე მძლავრი, მეორე წყება ორად

ჩვენ მიერ მრავალ ჭრილში გამოყოფილი, საყარაუ-

ნაწილდება – ზედა, შრეობრივი და ქვედა – მასიური

ლოს შესატყვისი ქვიშიან-თიხიანი ქანები.

ტუფების ქვეწყებებად. შუა ეოცენი, სავარაუდოდ,

ხასიათისაა.

ნაწილში

შესაბამისად,

გამოიყოფა

აღნიშნული

თბილისის

ნუმუ-

ავტოქთონი მეტწილად აგებულია ზღვიური,

ზედა ცარცთან ერთად, ქმნის სტრუქტურის მტკიცე

ნორმული ტერიგენული და ვულკანოგენურ-დანა-

სკელეტს (ჩონჩხს), ამასთანავე, წარმოადგენს ძირი-

ლექი წყებებით. მათ შორის ოლიგოცენი წარმოდ-

თად ნავთობშემცველ სტრატონს. კოლექტორების

გენილია არაკარბონატული თიხებით, არგილიტი-

უმეტესობა ნინოწმინდის საბადოში შრეობრივი
ტუფების
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მების საფუძველზე ნინოწმინდის ზედა ცარცის ჭრი-

ნური მორიგეობით, პალეოცენი (არასრული) – არგი-

ლის ზედა ნაწილში განვითარებული უნდა იყოს

ლიტებით, ქვიშაქვებით, თიხებით, იშვიათად ალევ-

კარბონატული, ხოლო ქვედაში – ვულკანოგენურ-
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Abstract. There are two structural stages in Ninotsminda sedimentary cover: lower one, autochton formed with
Paleogene marine-terrigenous and volcanic-sedimentary (turbidite) beds and upper one, presented by allochton with
north-east Neogene mollases. Meotic-Pontic is mainly composed of conglomerates. By lithostratigraphic features
Upper Sarmat is devided into two parts: upper one - conglomerates and lower - clayey sandstone suits. Middle Sarmat
is composed of clays, sandstones, siltstones and first primates. Due to regional tectonic (thrust) fault, lower intervals
of Middle Sarmat, Lower Sarmat, Middle and Lower Miocene, upper part of Oligocene are "cut out” of geological
sections of most wells. Besides Lower Miocene oil-bearing clayey-sandstone formations are observed in some sections
together with terrigenous formations of above mentioned stratons (analogy of Sakharaulo and Kotsakhuri stages).
According to our data, boundary between Oligocene composed of clayey-sandstone layers and Upper Eocene is tectonic as well. Mainly, this is the reason why lower horizons of Oligocene and upper and sometimes middle parts of
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Upper Eocene are "cut out" from geological sections. Tbilisi nummulitic and Navtlughi suites are identified in comparatively complete sections of Upper Eocene (from top to the bottom). In lower part of the latter - Lyrolepis horizon
is observed. Thick oil-gas bearing volcanic-sedimentary complex of Middle Eoene is devided into three parts (from
top to bottom): orthotuffite, tuff and paratuffite suits. Middle section between them - into layered tuffs and sub-suits
of massive tuffs. Lower Eocene and Paleocene are composed of thick terrigenous layers. Stratigraphically Upper
Cretaceous carbonaceous (upper part of the section) and volcanic-sedimentary (lower part) formations are considered
to be developed deeper. Initial (sedimentary) distribution of above mentioned stratons supposedly was in conformity,
which later was disrupted due to numerous fault dislocations. Resume:

Key words: Clay; conglomerates; fold; geological section; lithology; sandstones; sediments; siltstones; straton;
suit; tectonic fault; tuffs; well.

UDC 553.558
SCOPUS CODE 1913

Литостратиграфия Ниноцминдского нефтегазового месторождения по данным
глубокого бурения
Мевлуд Шарикадзе

Департамент прикладной геологии, Грузинский технический университет, Грузия, 0160, Тбилиси, ул. М. Костава, 75
E-mail: mevshar@mail. ru

Ираклий Тавдумадзе

ООО ,,Kura Basin Operating Company”, Грузия, 0171, Тбилиси, ул. М. Костава 70
E-mail: irakli.tavdumadze@kboc.ge

Зураб Сурамелашвили

ООО «Kura Basin Operating Company», Грузия, 0171, Тбилиси, ул. М. Костава 70
E-mail: zurab.suramelashvili@kboc.ge

Рецензенты:
Т. Ломинадзе, почётный профессор горно-геологического факультета ГТУ
E-mail: lominadzetamaz@yahoo.com
Н. Джикия, профессор горно-геологического факультета ГТУ
E-mail: niazi@inbox.ru

Аннотация. В осадочном покрове Ниноцминдской площади выделяются два структурных этажа. Нижный, автохтон, сложен морскими терригенными и вулканогенно-осадочными турбидитными толщами палеогена, а верхний, аллохтон-надвинутыми на него с северо-востока молассами неогена. Меотис-понт представлен, в основном, конгломератами. Верхний сармат по литологическим особенностям делится на две «свиты»верхняя, конгломератовая и нижняя, песчано-глинистая. Средний сармат сложен глинами, песчаниками и
алевролитами. В большинстве скважинах, вследствие тектонического разрыва (надвига), из разреза выпадают
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нижние интервалы среднего сармата, нижний сармат, средний-нижний миоцен и верхняя часть олигоцена.
Вместе с тем, совместно с фрагментами терригенных толщ упомянутых стратонов, в некоторых разрезах выделяются песчано-глинистые нефтеносные отложения нижнего миоцена (аналоги сакараульского и коцахурского ярусов). Граница между глинисто-песчанистыми образованиями олигоцена и верхнего эоцена, по
нашим данным, также тектонического характера. В результате из геологического разреза выпадают нижние
горизонты олигоцена и верхняя, иногда и средняя часть верхнего эоцена. В относительно полных разрезах
верхнего эоцена выделяются (сверху вниз) тбилисская нуммулитовая и навтлугская свиты; в нижней части
прослеживается лиролеписовый горизонт. Нефтегазоносные вулканогенно-осадочные образования среднего
эоцена делятся на три «свиты» (сверху вниз): 1) ортотуффитовая, 2) туффовая, делящаяся со своей стороны на
слоистые и массивные туффовые «подсвиты» и 3) паратуффитовая. Нижний эоцен и палеоцен сложены мощными терригенными отложениями. Стратиграфически ниже должны быть развиты верхнемеловые карбонатные (в верхней части разреза) и вулканогенно-осадочные образования (в нижней части). Первоначальное (седиментационное) расположение установленных стратонов, по всей вероятности, было согласное, что позже
нарушилось вследствие многочисленных тектоничеких разрывов.

Ключевые слова: алевролит; геологический разрез; глина; конгломерат; литология; отложение; песчаник; свита; скважина; складка; стратон; тектонический разрыв; туфф.
განხილვის თარიღი 12.12.2019
შემოსვლის თარიღი 16.12.2019
ხელმოწერილია დასაბეჭდად 08.07.2020

_____________________________________
სტუ-ის შრომები – Works of GTU – Труды ГТУ
№2 (516), 2020

76

ISSN 1512-0996
www.shromebi.gtu.ge

