
დედამიწის შემსწავლელი მეცნიერებები და პლანეტოლოგია – Earth and Planetary Sciences –  
Науки изучающие Землю и планетология 

 

_____________________________________ 
სტუ-ის შრომები – Works of GTU – Труды ГТУ  ISSN 1512-0996 
№4 (522), 2021 62 www.shromebi.gtu.ge 

UDC 551.49

SCOPUS CODE 1907 

https://doi.org/10.36073/1512-0996-2021-4-62-70 

ნაბეღლავის მინერალური წყლების საბადოზე ჰიდროგეოლოგიური ხასიათის 
სამუშაოების მიმოხილვა და საბადოს ბუნებრივი რესურსების უზრუნველყოფა 
ატმოსფერული ნალექების ხარჯზე 
 

 
აკაკი მაღლაკელიძე გამოყენებითი გეოლოგიის დეპარტამენტი, საქართველოს ტექნიკური 

უნივერსიტეტი, საქართველო, 0160, თბილისი, მ. კოსტავას 75 
E-mail: akakimaglakelidze777@gmail.com 

 

 

რეცენზენტები: 

მ. მარდაშოვა, სტუ-ის სამთო-გეოლოგიური ფაკულტეტის პროფესორი 
E-mail: m_mardashova@gtu.ge 
ა. ჯღამაძე, შპს “გამა კონსალტინგი”, გეოლოგიის აკადემიური დოქტორი, ჰიდროგეოლოგიური 

განყოფილების ხელმძღვანელი, მთავარი ჰიდროგეოლოგი 
E-mail: avtandil51@mail.ru 
 

 

ანოტაცია. მინერალური წყლები, სახელმწიფო 

მნიშვნელობის რესურსია. მათი რაციონალური ათვი-

სება და დაცვა შესაძლებელია მდგრადი და ეფექტია-

ნი მართვის საშუალებით. ჩვენი შესწავლის საგანია, 

საკმაოდ რთულ გეოლოგიურ-სტრუქტურულ, ჰიდ-

როგეოლოგიურ და გეოქიმიურ პირობებში ფორმი-

რებული ნაბეღლავის მინერალური წყლების საბადო. 

ნაშრომში მიმოხილულია ნაბეღლავის მინერა-

ლური ნახშირმჟავა წყლების საბადოზე ჩატარებუ-

ლი ჰიდროგეოლოგიური სამუშაოები. ჰიდროგეო-

ლოგიური და მეტეოროლოგიური მონაცემების მი-

ხედვით, ჩვენ მიერ გამოთვლილია ბუნებრივი რე-

სურსების ატმოსფერული ნალექებით უზრუნველ-

ყოფის კოეფიციენტი. ასევე, დახასიათებულია საბა-

დოს საექსპლუატაციო ჭაბურღილების გეოლო-

გიურ-ტექნიკური მდგომარეობა.  

ნაბეღლავის მინერალური წყლების საბადოს ბუ-

ნებრივი რესურსების ატმოსფერული ნალექებით უზ-

რუნველყოფის კოეფიციენტი, გამოთვლილია დარ-

სის მეთოდით, რომელიც 1986 წ. საფონდო მონაცემ-

ების თანახმად შეადგენს 25 307 მ3/დღ.-ღ, 2000–2020 

წწ. მონაცემებით კი – 28 125 მ3/დღ.-ღ. წარმოდგენილი 

მნიშვნელობების პირობითად აღებული საშუალო 

მაჩვენებელია 26 715 მ3/დღ.-ღ, რაც საბადოს ამჟამად 

დამტკიცებული საექსპლუატაციო მარაგების რაოდე-

ნობას (296 მ3/დღ.-ღ) 90-ჯერ აღემატება. 
 

საკვანძო სიტყვები: ბუნებრივი რესურსი; დე-

ბიტი; მინერალური წყალი; ჭაბურღილი; ნაბეღ-

ლავი.  
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შესავალი 

ნაბეღლავის ნახშირმჟავა მინერალური  წყლების 

საბადო მდებარეობს მდ. გუბაზეულის დინების შუა 

ნაწილში. მის ფარგლებში გავრცელებულია შუა 

ეოცენის ასაკის ჭიდილის წყების უხეშშრეებრივი 

ტუფოგენური ნალექები, რომლებიც გადაფარულია 

მეოთხეული ასაკის ალუვიური და დელუვიურ-

პროლუვიური წარმონაქმნებით [1]. 

საბადოს რაიონის ბუნებრივი პირობები, გეო-

ლოგიური, გეომორფოლოგიური, ტექტონიკური 

და ჰიდროგეოლოგიური თავისებურებები ატმოს-

ფერული ნალექებისა და ზედაპირული წყლების 

ინფილტრაციისთვის ხელსაყრელ გარემოს ქმნის, 

რის შედეგადაც წარმოიქმნება მინერალური და 

მტკნარი მიწისქვეშა წყლები [2]. 

 

ძირითადი ნაწილი 

ნაბეღლავის ნახშირმჟავა მინერალური წყლების 

საბადოზე, კვლევები 1937 წელს დაიწყო. მინერა-

ლური წყალი პირველად 1938 წელს იქნა მიღებული 

№1 წყაროდან, რომლის კაპტაჟის სიღრმე 1,9 მეტრს 

შეადგენდა. კაპტაჟი მდინარე გუბაზეულის ნაპი-

რიდან 8–10 მეტრში მდებარეობდა, წყლის დონე 

0,1-0,7 მეტრ დიაპაზონში მერყეობდა და ძირი-

თადად დამოკიდებული იყო მდინარე გუბაზეუ-

ლის წყლის დონესა და ატმოსფერულ ნალექებზე. 

1938 – 1946 წლებში დაიწყო წყლის საცდელი 

ამოღება 2,6 - 3 მ3/დღ.-ღ ოდენობით. წყლის ქიმი-

ური ტიპი ნახშირმჟავა ჰიდროკარბონატული კალ-

ციუმიან-ნატრიუმიანი იყო. საწყის ეტაპზე წყლის 

მინერალიზაცია 3.6 გ/ლ-მდე, ხოლო 1948–1970 წწ. – 

1 გ/ლ-მდე შემცირდა. 1971 წელს მდინარე გუბა-

ზეულის ადიდების შედეგად წყარო დაიტბორა, 

მწყობრიდან გამოვიდა და ფუნქციონირება შეწყ-

ვიტა.  

1974 წელს წყარო აღადგინეს, გაიყვანეს ჭაბურ-

ღილი №29, რომლის სიღრმე 9 მ-ს, წყლის დონე  

1,8 მ-ს, ხოლო დებიტი 2,5-7,0 მ3/დღ.-ღ-ს შეა-

დგენდა. წყალი ნახშირმჟავა, ჰიდროკარბონატული, 

კალციუმიან-ნატრიუმიანი შემადგენლობის იყო, 

მინერალიზაცია იყო 2,7-3,7 გ/ლ. ჭაბურღილში აღი-

ნიშნა წყლის დონის სტაბილურობა – არ იცვლე-

ბოდა მდინარე გუბაზეულის წყლის დონისა და 

ატმოსფერული ნალექების რაოდენობის ცვალე-

ბადობის შესაბამისად. თუ №1 წყაროს წყლის ტემ-

პერატურა სეზონურად 5°C-დან 22°C-მდე მერ-

ყეობდა, №29 ჭაბურღილში მისი მაჩვენებელი იყო 

სტაბილური და ფიქსირდებოდა 10,2–12,2°C-ის 

ფარგლებში. 

1973–1985 წწ. საბადოზე ჰიდროგეოლოგიური 

(საძიებო) სამუშაოების ჩატარებისას, გაიბურღა 66 

ჭაბურღილი. ჭაბურღილების უმეტესობა (მაგ. №57 

ჭაბურღილი) ამავე პერიოდში გაუქმდა. ჭაბურღი-

ლების სიღრმეები 5–1231 მ დიაპაზონში მერყეობ-

და. 10 მეტრამდე გაყვანილი იყო 15 ჭაბურღილი, 50 

მ-მდე – 28 ჭაბურღილი, 100 მ-მდე – 6, 200 მ-მდე –  

4, 500 მ-მდე – 4, 1000 მ-მდე – 8, ხოლო 1000 მეტრზე 

მეტი სიღრმის ერთი ჭაბურღილი (№44) [3]. 

აღსანიშნავია, რომ დროთა განმავლობაში იცვ-

ლებოდა და ვითარდებოდა საბადოს საექსპლუა-

ტაციო ინფრასტრუქტურა, საძიებო-საექსპლუატა-

ციო ჭაბურღილების ლიკვიდაციის და ადგილ-

მონაცვლე ჭაბურღილების გაყვანისას, ჰიდროგეო-

ლოგიური პირობების გათვალისწინებასთან ერ-

თად, მნიშვნელობა ენიჭებოდა ჭაბურღილის ტექ-

ნიკურ მდგომარეობას, სტიქიურ მოვლენებს, ჭა-
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ბურღილებში არაკონდიციური წყლების შემოდი-

ნების რისკებს და სხვ.  

ნაბეღლავის მინერალური წყლების საბადოს მა-

რაგები პირველად დამტკიცდა 1986 წელს (საექსპ-

ლუატაციო ჭაბურღილები №№1/29, 2, 47, 66ა, 44) 

ჯამური რაოდენობით 249,5 მ3/დღ.-ღ, მათ შორის „B“ 

კატეგორიით 110,5 მ3/დღ.-ღ, C1 კატეგორიით –  

39 მ3/დღ.-ღ, ხოლო C2 100 მ3/დღ.-ღ მსკ-ს ოქმი 10172, 

1987 წ.) [3]; შემდგომ პერიოდში მარაგები გადაფასდა, 

კერძოდ 2009 წელს დამტკიცებული მარაგების (საექს-

პლუატაციო ჭაბურღილები №№2კ, 17, 44, 47, 66ა) ჯა-

მური რაოდენობა იყო 213,1 მ3/დღ.-ღ, მათ შორის „B“ 

კატეგორიის 173,7 მ3/დღ.-ღ, C1 კატეგორიის –  

39,4 მ3/დღ.-ღ (მსკ ოქმი №20, 28.XII, 2009 წ. თბილი-

სი) [1]; 2016 წელს მარაგები დამტკიცდა (საექსპლუა-

ტაციო ჭაბურღილები (№№2კ, 17ა, 66ა, 67) ჯამური 

რაოდენობა 296 მ3/დღ.-ღ, მათ შორის B კატეგორიის  

173,7 მ3/დღ.-ღ, C1 კატეგორიის - 122.3 მ3/დღ.-ღ (მსკ 

ოქმი №20, 28.XII, 2016 წ. თბილისი) [2].  

ამჟამად საბადოზე მოქმედი საექსპლუატაციო 

ჭაბურღილებია №№2კ, 17ა, 66ა და 67; ხოლო №№44 

და 47 ჭაბურღილები გამოიყენება სადამკვირვებ-

ლოდ. ჭაბურღილების განლაგება მოცემულია პირ-

ველ სურათზე, ხოლო დახასიათება – პირველ 

ცხრილში.  

 

 
 

სურ. 1. ჭაბურღილების განლაგების სქემა GoogleEarth 
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ნაბეღლავის  ნახშირმჟავა მინერალური წყლების 

საბადოს კვებაში ერთ-ერთ ძირითად როლს ატმო-

სფერული ნალექები ასრულებს. ატმოსფერული ნა-

ლექებით მიწისქვეშა წყლების ბუნებრივი კვების 

განსაზღვრისათვის გამოყენებულია დარსის კანო-

ნი, რომლის საფუძველზე მიწისქვეშა წყლების ბუ-

ნებრივი რესურსების გამოთვლა ხდება ფორმუ-

ლით [4]: 

Q = i * F, 

სადაც 

Q არის მიწისქვეშა წყლების ბუნებრივი რესურ-

სი (მ3/დღ.-ღ); i – ინფილტრაციული კვება (მ/დღ.-ღ); 

F – კვების არეალის ფართობი (მ2). 

გამოთვლილია მიწისქვეშა წყლების ბუნებრივი 

რესურსები, როგორც გასული საუკუნის მონაცემე-

ბით, ისე თანამედროვე მდგომარეობით. 

ნაბეღლავის მინერალური წყლის საბადოს კვების 

არის ფართობი შეადგენს 21.21 კმ2=21210000 მ2-ს.  

გასული საუკუნის საფონდო და ლიტერატურულ 

მონაცემებზე დაყრდნობით, ტერიტორიაზე მოსუ-

ლი ნალექების რაოდენობა არის 1 585 მმ/წ., ხოლო 

აორთქლების მოცულობა – 714 მმ/წ. [3, 5]. სხვაობა 

შეადგენს 871 მმ/წ. ამ სიდიდის 50% (435,5 მმ/წ.) ზე-

დაპირული ჩამონადენია, ხოლო დანარჩენი – მიწის-

ქვეშა ინფილტრაციაზე. შესაბამისად, ვღებულობთ – 

i=435,5 მმ/წ.=0,4355 მ/წ.=0,001193151 მ/დღ.-ღ. კვების 

ფართობი (F) არის 21,21 კმ2 =21 210 000 მ2-ს. აღნიშ-

ნული სიდიდეების შეტანით ვღებულობთ: 

Q = 0,001193151*21 210 000 = 25 306,73 მ3/დღ.-ღ = 

292,9 ლ/წმ 

ჩატარებული გაანგარიშების თანახმად, მიწის-

ქვეშა წყლების შევსებაზე მოდის 9 236 957 მ3/წ. (25 

307 მ3/დღ.-ღ). 

თანამედროვე მონაცემებით, საბადოს კვების არე-

ში მოსული ნალექების რაოდენობა საშუალოდ არის  

1 680 მმ/წ., ხოლო აორთქლების მოცულობა – 712 მმ/წ, 

სხვაობა შეადგენს 968 მმ/წ., საიდანაც 50% (484 მმ/წ) 

ზედაპირული ჩამონადენია, ხოლო დანარჩენი – მი-

წისქვეშა ინფილტრაციაზე. შესაბამისად ვღებუ-

ლობთ: i = 484 მმ/წ.=0,484 მ/წ.=0,001326027 მ/დღ.-ღ. 

კვების არის ფართობი (F) შეადგენს 21,21 კმ2= 

=21 210 000 მ2-ს [6]. ფორმულაში აღნიშნული სიდი-

დეების შეტანით ვღებულობთ: 

Q = 0,001326027 *21 210 000 = 28 125,03 მ3/დღ.-ღ = 

325.5 ლ/წმ 

შესაბამისად, მიწისქვეშა წყლების შევსებაზე მო-

დის 10 265 635 მ3/წ. (28 125 მ3/დღ.-ღ). 

როგორც მიღებული მონაცემებით ჩანს, ნაბეღლა-

ვის მინერალური წყლის კვების არეში, მიწისქვეშა 

წყლის ბუნებრივი რესურსების მაჩვენებელი, გასულ 

საუკუნეში და თანამედროვე პირობებში უმნიშვნე-

ლოდ იცვლება. საშუალოდ შეადგენს 26 715 მ3/დღ.-ღ, 

რაც საბადოსათვის ამჟამად დამტკიცებული მარაგე-

ბის რაოდენობას (296 მ3/დღ.-ღ) 90-ჯერ აღემატება.  
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Abstract. Mineral waters are very important resources of the country. Their moderate consumption and protec-

tion is possible through sustainable and efficient management. 
The paper presents an overview of hydrogeological works carried out on the Nabeghlavi carbonic mineral water 

deposit. Information on calculation of the natural resource replenishment coefficient with atmospheric precipitation 
based on the hydrogeological and meteorological data and characterization of geological-technical condition of 
exploitation drill holes is described.   

Coefficient of replenishment of the Nabeghlavi mineral water resources with infiltrated atmospheric precipi-
tation has been determined by Darcy’s method. According to the reference historic data, back in 1986, the magnitude 
of the coefficient was 25,307 m3/ day, whereas in 2000-2020 it has equated 28,125 m3/day. Conventional average of 
these values made 26,715 m3/day, which is 90 times higher than the current approved operating reserve (296 m3/day) 
of the deposit. 

 Resume:  
 

Keywords: debit; drill hole; mineral water; Nabeghlavi; natural resource.  
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Аннотация. Минеральные воды очень важные ресурсы страны. Их умеренное потребление и защита воз-

можны благодаря устойчивому и эффективному управлению. 
В работе представлено обозрение проведенных гидрогеологических работ на Набеглавском месторожде-

ние углекислых минеральных вод. По данным гидрогеологических и метеорологических показателей рас-
считан коэффициент обеспеченности естественных ресурсов атмосферными осадками, также, охарактери-
зовано геолого-техническое состояние эксплуатационных скважин месторождения. 

Коэффициент обеспеченности естественных ресурсов месторождения атмосферными осадками рассчитан 
методом Дарси. Данная величина по данным фондовых материалов в 1986 году составляла 25 307 м3/сутки, а 
по данным 2000-2020 гг. она составила 28 125 м3/сутки, что превышает утвержденные запасов месторождения 
(296 м3/сутки) в 90 раз. 
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